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In een samenvattend verslag wordt de bespreking per agendapunt of thema beknopt vastgelegd. Niet alleen
de feiten en uitkomsten worden vastgelegd, maar eventueel ook de (tegengestelde) visies, standpunten of 
 belangen. De focus ligt niet op het individu, maar op het besproken onderwerp als geheel.

Een uitgebreid samenvattend verslag geeft inzicht in het proces van de
bespreking. Niet alleen de onderwerpen, standpunten en uitkomsten worden
vastgelegd, maar ook het verloop en de dynamiek van de vergadering worden
weergegeven. In het verslag is (grotendeels) inzicht in de ‘sprekerswissels’ en
onderbrekingen. De gehele vergadering is zo via het verslag te volgen.

Een woordelijk verslag laat geen enkele ruimte voor discussie over wat er
letterlijk is gezegd en door wie. Bij besprekingen waarin persoonlijke of juri-
dische belangen een rol spelen, weegt vaak elk woord. Het woordelijk verslag
heeft een informatiedichtheid van 100%. De notulist noteert elke gemaakte
opmerking woord voor woord en geeft elke sprekerswissel weer. Indien
mogelijk wordt gesproken tekst omgezet in grammaticaal juist Nederlands. 

Een transcript is een verslag dat een  letterlijke weergave geeft van een
bespreking, opgesteld vanaf een geluidsopname. U kunt kiezen uit drie
vormen van transcriptie, oplopend in 'correctheid';  basis, medium en plus.

Wat bieden wij
nog extra aan?

Notuleerservice Nederland is een notuleerdienst met een grote focus op kwaliteit. Wij
hebben jarenlange kennis van en ervaring met vergaderprocessen en onze professionals
zijn experts omtrent verslaglegging voor diverse vergaderingen. Hierdoor kunnen wij u
te allen tijde een passend en hoogwaardig verslag bieden dat aansluit bij uw wensen. 
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ONZE VERSLAGVORMEN

Een goed verslag geeft de bespreking niet alleen juist en objectief weer, maar heeft ook de juiste vorm. Onze notulisten
volgen uw wensen en dragen zorg voor hoogwaardige verslaglegging. Om aan te sluiten bij uw specifieke wensen,
bieden wij diverse verslagvormen. We adviseren u graag over de verslagvorm die het beste aansluit bij uw wensen!
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