
Beoordelingscyclus toolbox • Taken van de voorzitter 

WERKOVERLEG       Taken van de voorzitter

Checklist voorbereidingen 

o Stel de agenda op.
o Benoem de notulist, noteer zijn naam in de uitnodiging.
o Maak een uitnodiging.
o Indien van toepassing: verzamel de stukken die medewerkers voor het werkoverleg moeten

doornemen. Deze worden als bijlagen bij de agenda opgenomen.

o Verspreid de uitnodiging, agenda, eventuele bijlagen en het verslag van het vorige werkoverleg.
o Controleer beschikbaarheid van overlegruimte.
o Reserveer koffie/thee.

De voorzitter leidt het werkoverleg: 
 De voorzitter bewaakt de tijd en de agenda.

o Hij zorgt ervoor dat alle punten op de agenda aan de orde komen. In geval van tijdnood
kan hij ervoor kiezen de volgorde van de agenda tijdens het overleg aan te passen, zodat
de belangrijkste onderwerpen het eerst besproken worden.

 De voorzitter leidt de agendapunten in.
o Hij geeft informatie en toelichting op de onderwerpen die op de agenda staan. Eventueel

verspreidt hij ook informatie op papier. Dit kan tijdens het werkoverleg, maar ook
voorafgaand aan het overleg.

 De voorzitter leidt de discussies.
o Hij zorgt dat mensen de gelegenheid krijgen om te reageren (hij geeft beurten). De

voorzitter voorkomt dat discussie te lang duren of dat de discussie afdwaalt van het
onderwerp. De voorzitter zorgt ook  dat de discussies vriendelijk van toon blijven en niet op
de persoon gespeeld worden.

 De voorzitter vat lange uiteenzettingen samen.
 De voorzitter stuurt de notulist aan.

o Hij geeft aan welke punten genotuleerd moeten worden. Hij formuleert afspraken en
actiepunten die de notulist noteert.

 De voorzitter sluit het werkoverleg af.
o Als de inhoudelijke agendapunten besproken zijn, geeft de voorzitter gelegenheid tot het

stellen van vragen (rondvraag). Zo mogelijk geeft hij direct antwoord op de vragen. Hij kan
ook afspreken om na het werkoverleg antwoord te geven of zaken uit te zoeken.

o Tot slot controleert de voorzitter of iedereen de besluiten en afspraken uit dit werkoverleg 
gehoord heeft. Hij bedankt de medewerkers voor hun aanwezigheid.

De voorzitter en notulist dragen zorg voor het verslag: 
De voorzitter spreekt met de notulist af wanneer het verslag af is. 

De notulist schrijft het verslag en geeft dit aan de voorzitter. De voorzitter controleert het en voert 
eventueel wijzigingen/aanvullingen door. Daarna stuurt de voorzitter het verslag aan de 
werknemers. 




