
Meer tijd voor jullie 
doelstelling!

Ontdek in deze white paper hoe écht papierloos vergaderen  
bijdraagt aan jullie doelstelling.
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Inleiding

In deze white paper zetten we op een rij waarom vrijwilligers- of non-profitorganisaties veel baat hebben bij papierloos 

vergaderen. Laten we beginnen met het uit de weg ruimen van een misverstand: een agenda en stukken per e-mail versturen 

is niet hetzelfde als papierloos vergaderen. De praktijk leert dat vergaderdeelnemers hun stukken (later) alsnog uitprinten. Door 

stukken te mailen stel je het printmoment uit. 

Vier niveaus
Wij onderscheiden vier gradaties van digitaal vergaderen.

Niveau 1 stukken per e-mail

Niveau 2 stukken in the cloud (Dropbox, Google Drive et cetera)

Niveau 3 stukken op intranet (Sharepoint)

Niveau 4 specialistische vergaderoplossing

Stukken mailen is niet hetzelfde als papierloos vergaderen.  
Het is het printmoment verplaatsen. 



Papierloos vergaderen voor non-profitorganisaties: waarom?
Hieronder zetten we de belangrijkste argumenten op een rij om e-mail, cloud of andere halve maatregelen te vervangen door 

een volwaardige oplossing van papierloos vergaderen.

Efficiënt
Vooropgesteld: we hopen dat je met veel plezier deel uitmaakt van een bestuur of team en dat jullie vergaderingen leuk en 

inspirerend zijn.

Maar zelfs dan: jullie doel is niet ‘vergaderen’ of ‘vergaderingen voorbereiden’. Dus hoe minder tijd je kwijt bent aan geneuzel 

en gedoe in of rond een vergadering, hoe meer tijd er overblijft voor jullie doelstelling óf om tijdens de vergadering over 

werkelijk belangrijke dingen te praten.

Een bijeenkomst kent drie fases: 

• de voorbereiding

• de vergadering

• de verslaglegging. 

Hierna staan we stil bij de belangrijkste aandachtspunten voor deze drie fases.

Vergaderen is geen doel. Het is een middel.



Voorbereiding

Met een gebruiksvriendelijke vergaderapp zijn vergaderingen veel efficiënter voor te bereiden.

• Bewerk je stukken, zoals jij dat prettig vindt. Een goede vergaderapp biedt uitgebreide annotatieopties zoals arceren, 

notities maken, krabbelen of paraferen.

• Deel aantekeningen met elkaar en reageer op elkaars notities. Zo blijft een gesprekje bij de stukken, waardoor het 

sneller is terug te vinden. Daarnaast kun je onduidelijkheden die iemand ontdekt tijdens het voorbereiden en die (net 

als voor de andere deelnemers) tot vragen leiden, sneller oplossen.

• Houd overzicht over alle losse stukken en verschillende versies. Wie in de aanloop naar een vergadering vaak 

meerdere keren een mail krijgt met nieuwe of gewijzigde stukken, herkent de frustratie om op tijd alle stukken 

(nieuwere versies) overzichtelijk bij elkaar te krijgen. Een vergaderapp maakt daar een eind aan. Dan heb je altijd alle 

stukken in de meest actuele versie digitaal bij de hand.

Voorkom versplintering van communicatie over e-mail, WhatsApp, sms et cetera.
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Vergadering

Ook tijdens de vergadering bewijst een goede vergaderapp veel nut.

• Tijdens de vergadering heeft iedereen de recentste versie van stukken voor zijn neus. Dat scheelt verwarring en 

tijdverlies.

• Weet waar je bent. Een goede vergaderapp maakt navigeren binnen vergaderbundels eenvoudig. Zelfs als een bundel 

uit duizenden pagina’s bestaat. Daardoor blijven vergaderdeelnemers tijdens de vergadering – in ieder geval letterlijk – 

op dezelfde pagina.

• Snel aantekeningen terugvinden. Bij een goede app zijn aantekeningen eenvoudig terug te vinden en te doorzoeken, 

wat zeker bij grote vergaderbundels veel zoektijd scheelt.

• Tijdens de vergadering zijn alle stukken – ook van lang geleden – beschikbaar. Besluiten en acties van ooit zijn 

meteen te raadplegen. Gebeurt het jullie nog weleens dat jullie constateren: ‘Wij hebben het erover gehad, maar wat 

hebben we ook alweer gezegd?’ Papierloos vergaderen helpt dat te voorkomen. Je gaat dus minder herkauwen!

Iedereen letterlijk op dezelfde pagina, dat vergadert sneller.  
(En je hoeft niet te doen alsof je weet waar jullie zijn ;-) )
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Verslaglegging

Een vergadering leidt bijna altijd tot afspraken. Taken, besluiten, notulen …  In deze fase is overzicht van groot belang. ’Waar 

staan we?’ is een centrale vraag.

Dat willen individuele vergaderdeelnemers weten voor zichzelf, maar ze willen ook weten in welke fase een bepaald proces is. 

Ze willen dus ook weten wat anderen moeten doen. Dat geeft weer zicht op wanneer ze zelf in actie moeten komen.

• Weet wat jij moet doen. Of een ander … Een goede app heeft ingebouwde actiepuntenmonitoring. Daarmee is snel 

zichtbaar welke punten nog moeten worden uitgevoerd.

• Je kunt dus ook voor jezelf to do’s aanmaken in zo’n app.

• Dankzij het bestuursarchief zijn alle notulen, besluitenboeken et cetera van lang(er) geleden met één swipebeweging 

van een vinger beschikbaar.

• Voor de secretaris wordt notuleren ook een stuk eenvoudiger. En het distribueren van de notulen is veel efficiënter. Dat 

gun je hem/haar toch?

• Het archief is vaak een ondergeschoven kindje (archieven op USB-sticks, oude harde schijven …). Met een goede 

vergadertoepassing heb je meteen een goed archief beschikbaar.

Het werk van de secretaris wordt aanzienlijk makkelijker. Dat gun je hem/haar toch?

3



4 E-mail

Dat echt papierloos vergaderen voordelen heeft, daar kun je je nu waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Eerder schreven we al 

dat stukken mailen ‘gevaarlijk’ kan zijn. Hoe zit dat? Daarvoor verwijzen we naar een serie blogs die we hebben gemaakt over 

veiligheid en papierloos vergaderen. Even kort door de bocht: e-mail is zeer gevoelig voor hackers. Leuk recent voorbeeld:  

de hack van Game of Thrones, dankzij de e-mailaccount van de directeur. 

 

Er is nog een andere reden waarom e-mail niet zo geschikt is. Zeg eens eerlijk: hoe vaak moet jij ter voorbereiding in je inbox 

en mappen zoeken naar de stukken (en de meest recente versies van documenten)?

Distributie via e-mail staat overzicht in de weg. En dat geldt niet alleen voor de stukken. Veel conversaties over de stukken 

verlopen via de e-mail. Maar hoe meer reacties, hoe onoverzichtelijker de communicatie. Zeker als je tijdens een vergadering 

snel wilt terugvinden wat er gezegd is, is de e-mail een verschrikking. Beter is discussies over stukken te voeren óp de stukken 

(en dan het liefst op de plek in het document waar die discussie over gaat). 

E-mail verdwijnt: te onoverzichtelijk, te onveilig. 

http://ourmeeting.nl/hoe-veilig-is-veilig/
https://www.vpngids.nl/nieuws/hbo-biedt-hackers-250-000-dollar-om-tijd-rekken/


Aangescherpte privacyregels

Zeker als in vergaderstukken privacygevoelige informatie staat, ben je als bestuurder aansprakelijk voor de beveiliging van die 

informatie. En voor alle duidelijkheid: het opslaan van namen en adressen wordt al gezien als privacygevoelig.

Maar zelfs als er niets bijzonders in de stukken staat, wil je jezelf en jullie organisatie behoeden voor de blamage van een hack. 

Op 28 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Wet voor de beveiliging van persoonsgegevens (Wbp) in werking en in Nederland 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mocht je nog niet weten wat dit voor jullie organisatie betekent, kijk 

dan eens hier.

Hoe dan ook, een goede oplossing voor je vergaderdocumenten en de communicatie daaromheen (denk aan alle e-mails, 

app’jes en sms’jes) kun je beter samenbrengen in een aantoonbaar goed beveiligde omgeving.

Een consequentie van Europese regelgeving is ook dat opslag van documenten met privacyinformatie op buitenlandse 

servers (denk aan Google Drive, Dropbox, iCloud et cetera) niet mag.

Eenvoudig voldoen aan de nieuwe privacyregels hoeft niet zo ingewikkeld te zijn …

5

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming


Kosten 

Hardware
“Voor papierloos vergaderen heb je een iPad nodig! Dat is veel te duur!” Dat argument horen we vaker, maar gelukkig is daar 

meer over te zeggen.

• Onze oplossing werkt ook via een browser op een gewone laptop of pc. Een tablet is niet per se nodig.

• Onze oplossing vergt niet veel capaciteit van een tablet. Je kunt dus ook volstaan met een wat ouder model.

• Wat let je om een sponsor te zoeken die (tweedehands)tablets beschikbaar stelt voor bestuursleden?

• We hebben ook een speciale app voor iPhones.

• Laten we eerlijk zijn, heel veel mensen beschikken tegenwoordig zelf al over een tablet.

Software
Naast de hardware heb je natuurlijk software nodig. In veel gevallen betaal je een abonnementsprijs per deelnemer. Veel 

vrijwilligersorganisaties denken dat een professionele oplossing voor papierloos vergaderen niet haalbaar is vanwege de hoge 

kosten. Bij OurMeeting hebben we daar wat op gevonden. We hebben een sponsorregeling in het leven geroepen waarmee je 

als vrijwilligersbestuur tegen een fractie van de normale tarieven toch van een volwaardige oplossing gebruik kunt maken.

ontdek de sponsorregeling

Maar ook als je niet direct een sponsor kunt vinden, is papierloos vergaderen het overwegen waard. Goede bestuursleden zijn 

schaars. Hun tijd ook. Met een goede vergaderoplossing kunnen zij hun tijd efficiënter besteden. Ze zullen je dankbaar zijn!

Verborgen kosten blijven kosten.
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http://ourmeeting.nl/sponsorregeling/
http://ourmeeting.nl/sponsorregeling/


7 Samenvatting

Je kunt de overweging om papierloos te gaan vergaderen als volgt samenvatten.

Niveau 1 – stukken per e-mail
Vaak niet echt papierloos, printen gebeurt 

later alsnog. Onoverzichtelijk, onveilig.

Niveau 2 – stukken in the cloud
Denk aan Dropbox, Google Drive. Voldoet 

niet aan eisen van privacywetgeving. Al 

snel onoverzichtelijk.

Niveau 3 – stukken op intranet 

Denk aan Sharepoint. Veiligheid en 

privacy zijn goed geregeld, maar beperkte 

mogelijkheden in voorbereiding en 

opvolging. Duur.

Niveau 4 – specialistische 
vergaderoplossing

Ondervangt bovenstaande nadelen, biedt 

veel extra’s. Kosten kunnen een uitdaging 

vormen.

Waarom draagt papierloos vergaderen bij aan jullie doelstelling? We noemen vier belangrijke redenen:

1  Minder tijd gaat op aan nodeloos zoeken. 

2  Communicatie loopt efficiënter.

3  Vergaderingen zijn doelgerichter. Meer tijd voor inhoud. Minder afleiding door organisatie.

4  Het werk van de secretaris wordt makkelijker.



Proeven

Wijnkenners kunnen eindeloos vertellen over wijn, maar je gaat pas ervaren hoe lekker de wijn is door te proeven. Zo is het 

ook met papierloos vergaderen. We kunnen je veel vertellen over de voordelen, maar je gaat het pas echt waarderen door het 

in de praktijk te ontdekken. Daarom nodigen we je van harte uit om negentig dagen vrijblijvend een proef te doen. Meld je hier 

aan voor zo’n try-out.

Try-out
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http://ourmeeting.nl/gratis-try-out/
http://ourmeeting.nl/gratis-try-out/
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