
Tips voor een goede virtuele 
vergadering 

Zorg voor een ontspannen sfeer vooraf… 

Vergaderen is mensenwerk. Samen politieke besluiten nemen is dat 
helemaal! Tijdens een raadsvergadering wordt er van je verwacht dat je 
inbrengt wat voor jou persoonlijk belangrijk is. Om dat goed te kunnen moet 
je ook veilig genoeg kunnen voelen om te zeggen wat je denkt. Een goede 
sfeer, met collega-raadsleden waarvan je weet wat je aan ze hebt, helpt om 
juist beter om het goed met elkaar óneens te zijn.

…maar denk aan het decorum 

Een raadsvergadering blijft een bijeenkomst van het hoogste orgaan van de 
gemeente. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor ettelijke miljoenen door 
belastingbetalers opgebrachte euros. Dat mag er wel vanaf stralen. Hoewel 
het belangrijk is elkaar, letterlijk én figuurlijk, weten te vinden ondersteunt 
een zakelijke uitstraling de legitimiteit van jullie besluiten.

Spreek langzamer dan je gewend bent 

De verbinding, iemand niet helemaal niet kunnen zien, geluid uit een 
spelertje op de computer in plaats van een pratend mens. Het luisteren naar 
een virtuele spreker is moeilijker. Daarnaast zijn mensen snel afgeleid van al 
die gezichten op hun scherm, in plaats van alleen degene die spreekt. Je 
helpt hen om jou goed te verstaan – en vooral te begrijpen – wanneer je 
langzamer spreekt.

Kijk in de camera, niet naar het scherm 

Als je helder en overtuigend over wil komen, zorg je dat je je toehoorders 
aankijkt. Dat zou je ook doen wanneer je in de raad- of Statenzaal achter het 
spreekgestoelte staat. Bij een virtuele vergadering ben je misschien geneigd 
om naar het scherm te kijken, maar juist dan maak je géén oogcontact met 
het publiek! Kijk daarom niet naar het scherm (en zeker niet naar alleen je 
zelf) maar ín de camera.



Spreek expressief 

In een fysieke vergadering heb je meer communicatiemiddelen dan je 
misschien denkt. Naast je woorden gebruik je onbewust je intonatie, 
lichaamstaal en mimiek. Hiermee geef je kracht aan je woorden en emotie 
aan je logica. In een virtuele vergadering vallen juist intonatie, lichaamstaal 
en mimiek weg. Het beste alternatief is dat gebrek aan emotionele lading te 
compenseren met woorden: zeg wat je voelt! Gebruik voorbeelden en spreek 
met affectieve taal.

Plan de interactie 

Een goede vergadering is een interactieve vergadering. Daar gaan sprekers 
tenminste op elkaars standpunten in! Een virtuele vergadering heeft de 
makke dat meteen op iemand reageren de vergadering voor anderen niet 
overzichtelijker maakt. Beter is het om je vraag of opmerking op te schrijven 
en deze later aan de vergadering mee te geven. Zo heb je niet alleen de 
aandacht van de spreker, maar van alle deelnemers van de vergadering. 
In het Handboek Virtueel vergaderen voor volksvertegenwoordigers vind je handige modellen 

voor het noteren van je uitgestelde interruptie.

Borrel na 

Net zo goed als dat je samen begint, zorg je er ook samen voor dat de 
vergadering naar een goed einde wordt gebracht. Een raadsvergadering is 
immers ook een sociale bijeenkomst. Een waar het jullie werk is om het zo 
goed mogelijk met elkaar óneens te zijn. En na hard werk, mag je best even 
samen na praten. Borrel na, net zoals anders, maar dan online. Al zul je voor 
deze keer helaas zelf je drankje moeten verzorgen.

Zoek elkaar op 

Een gemeenteraad is een vreemde gemeenschap: jullie zijn gekozen om het 
zo goed mogelijk met elkaar óneens te zijn. Om dat goed te kunnen moeten 
ook de onderlinge sfeer en de onderlinge verhoudingen goed zijn. Normaal 
gesproken besteed je daar meer aandacht aan dan je denkt: je spreekt elkaar 
in de wandelgangen op het gemeentehuis, bij de supermarkt of bij de 
sportvereniging. En dan hoeft het niet eens over ‘politiek’ te gaan. Wanneer 
je nu elkaar alleen maar tegen komt bij de virtuele vergadering, is dat 
bewezen slecht voor de vergadersfeer. Dus zoek elkaar op. Pak de telefoon 
en bel een willekeurig raadslid of maak samen een ommetje.

In opdracht van Democratie in actie (initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroeps- en 
belangenverenigingen) schreef het Periklesinstituut een Handboek virtueel vergaderen voor 
volksvertegenwoordigers. Het boek is speciaal geschreven voor het voeren van politieke 
vergaderingen in een virtuele omgeving. Je kunt het handboek gratis downloaden op 
www.periklesinstituut.nl/virtueelvergaderen. 

Meer weten? Kijk op www.periklesinsituut.nl
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