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Krijgt u een 
punthoofd van al 
die verschillende 
vergaderingen 
en punten?  
Hoe behoudt u het 
overzicht?  
En hoe houdt u de 
inhoud eenvormig?

Meeting .net



Dirk Stoffelen, gemeentesecretaris van Bertem

Gemeentesecretaris zonder 
nachtmerries

       Dirk Stoffelen, gemeentesecretaris 
van Bertem, is enthousiast over 
Meeting.net: “Het is niet zo maar 
de opvolger van Notulenbeheer. 
Daarmee kon je een beperkt 
aantal vergaderingen beheren, 
bijvoorbeeld van het college en de 
gemeenteraad. Met Meeting.net  
kan dat voor alles: OCMW-raad, 
sportraad, jeugdraad, management- 
team,seniorenraad,bibliotheek-
raad ...”

“De technologie van het programma 
Notulenbeheer was stabiel maar 
beperkt, met een stroeve interface 
en beperkte zoekmogelijkheden. 
Meeting.net werkt veel intuïtiever 
– zoals een Windows-interface – en 
houdt de input eenvormig. Ik vond 
het als gemeentesecretaris een 
nachtmerrie als ik ontwerpbesluiten 
met de meest verschillende 
lettertypes, kleurtjes en toeters en 
bellen kreeg. Met Meeting.net is er 
eenvormigheid in de notulering: 
netjes volgens de huisstijl en de 
BIN-normen. Meeting.net neemt 
de gebruiker bij de hand door de 
opbouw van besluiten. Blokje per 
blokje, met verplichte velden, vaste 
teksten voor terugkerende besluiten 
en ruimte voor variabele teksten. Je 
bespaart tijd en werk, los van de 
manier van besluitvorming.”

“We zijn met Meeting.net gestart 
met het managementteam, een 
niet-kritische vergadering. Intussen 
zijn ook het college en de raad 
operationeel. Nu rollen we het 
uit naar andere vergaderingen: 
syndicaal overleg, diensthoofden, 
adviesraden … Ik kijk ook uit naar 
de integratie met andere software. 
Programma’s die met elkaar kunnen 
praten: dat maakt ons werk veel 
efficiënter en transparanter.”

Strak

   Chaos is uit den boze met  
Meeting.net. De applicatie is 
sterk beveiligd en dankzij de 
machtigingen (die de beheerder 
instelt) is het gebruik goed geregeld. 
Voeg daar nog de sjablonen aan 
toe: ze houden de input door de 
deelnemers strak en uniform. 
Bovendien kunt u zelf zo veel 
sjablonen aanmaken als u wilt.

En er is meer. Meeting.net zal in 
2013 koppelingen realiseren met 
applicaties van Remmicom en 
andere leveranciers, onder meer met 
Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net,  
(Rol.net), Financiën.net, Bevolking.net,  
M-Post, Begraafplaatsen.net en 3P. 
Ook is er een link met Microsoft 
Outlook om vergaderingen, taken 
en uitnodigingen in te plannen, 
vergaderlocaties te reserveren …

Ook op tablet

    Mensen zijn mobiel en hebben 
overal meteen informatie nodig. 
Weet u dat u met Meeting.net op 
een iPad of andere tablet kunt 
werken? Handig om een punt te 
raadplegen of zelfs van op afstand 
te stemmen.

Vergaderingen vinden op allerlei 
locaties in de gemeente plaats. 
Dankzij Meeting.net blijft u op 
de hoogte van alles. Bovendien 
hebt u meer mogelijkheden om 
punten tussen vergaderingen uit 
te wisselen en de historiek van een 
punt te volgen. Iets opzoeken? 
Dat kan niet alleen in een lijst met 
filters, maar ook op zoekwoorden: 
de complete inhoud is geïndexeerd.

Meeting.net gebruiken gebeurt 
in drie stappen: 

1. Medewerkers maken agenda-
punten aan en koppelen die aan een 
nieuwe vergadering.

2. De beheerder van zo’n vergade-
ring agendeert die punten. Tijdens 
de vergadering kan hij aanwezig-
heden, stemmingen en taken 
aanvullen en versturen.  Een punt 
van datum wijzigen, het uitstellen, 
een aantal punten groeperen en 
doorsturen als nieuw punt voor 
een volgende vergadering: het kan 
allemaal.

3.  De beheerder sluit de vergadering 
af en maakt de nodige documenten 
aan: uittreksels, verslagen, lijsten voor  
de gouverneur, bekendmaking ...

      Onze webgebaseerde applicatie 
Meeting.net brengt lijn in alle 
soorten vergaderingen: colleges 
van burgemeester en schepenen,  
gemeenteraden, burgemeester- 
en secretarisbesluiten, gemeente-
raadscommissies, vergaderingen 
van MAT, AGB en OCMW …


