Evaluatieformulier virtueel vergaderen
Gemeenteraad, Provincie, Waterschap

Naam observator of fractie

Datum

Virtueel vergaderen vraagt andere vaardigheden en een andere voorbereiding, de opbrengst hoeft echter
niet anders te zijn dan die van fysieke politieke vergaderingen.
Gebruik dit evaluatieformulier na afloop van de vergadering. Geef van elke stelling op een schaal van 1 tot 5
aan of je vond dat het op dat onderdeel slecht, matig of goed ging (waarbij 1 staat voor slecht en 5 voor
goed). Na elk blok vind je ruimte voor eventueel aanvullende aantekeningen.
Bespreek de evaluatieformulieren na afloop met de griffie of in het presidium. Zeker bij de eerste virtuele
vergaderingen is het belangrijk om te evalueren zodat alle deelnemers tot hun recht komen.

Proces

-

+

1 2 3 4 5
1

De opzet van de agenda was duidelijk

2 De afspraken over de vergaderorde waren vooraf duidelijk
3 Men hield zich aan de vergaderorde
4

De deelnemers spraken via de voorzitter

Techniek

-

+

1 2 3 4 5
1

De deelnemers waren goed te zien

2 De deelnemers waren goed te verstaan
3 Het was duidelijk wie wanneer het woord had
Het was voor het publiek mogelijk om de vergadering te volgen
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4

Inhoud

-

+

1 2 3 4 5
1

Betogen en andere bijdragen waren gestructureerd en kernachtig

2 De raadsleden gingen in op elkaars standpunten en argumenten
3 Interrupties werden geformuleerd als vraag
4

De doelstelling per agendapunt was helder en werd duidelijk gecommuniceerd

Sfeer

-

+

1 2 3 4 5
1

De lengte van de vergadering was goed (niet te lang, niet te kort)

2 De sfeer was constructief
3 De deelnemers hielden hun aandacht erbij
4

Er was voldoende ruimte voor debat

Opbrengst

-

+

1 2 3 4 5
1

De meningsverschillen tussen fracties zijn inzichtelijk gemaakt

2 De te maken afweging is onderbouwd, begrijpelijk en invoelbaar
3 Het resultaat van de vergadering is kort samen te vatten
4

Een geïnteresseerde burger die meekijkt heeft wat opgestoken
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