Tarieven en verslagvormen

Contact

De tarieven van De Notulant zullen u meevallen.
Natuurlijk zijn de kosten afhankelijk van de gekozen
verslagvorm en de duur van de vergadering. Vergaderuren worden op een kwartier naar boven afgerond.
Bij vergaderingen op zaterdag of zondag wordt een
toeslag gehanteerd van 50% (op de vergaderuren,

Wilt u meer weten over de
mogelijkheden van De Notulant,
neem dan vrijblijvend contact

niet op de uitwerking). Dezelfde toeslag geldt indien
een verslag binnen 48 uur moet worden aangeleverd.

met ons op.

In overleg wordt vooraf afgesproken hoeveel tijd er
nodig zal zijn voor de uitwerking van het verslag, afhankelijk van de gekozen verslagvorm en de
complexiteit van de vergadering.

Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en het
doel van een verslag kan er gekozen worden voor een
letterlijk verslag
woordelijk verslag
(uitgebreid) samenvattend verslag
besluitenlijst

Boekelaerstraat 38

Notuleren is meer dan

5142 VM Waalwijk

luisteren en opschrijven

0416 – 851770

wat er gezegd wordt.

info@notulant.nl

Notuleren is een vák.

www.notulant.nl
Indien een geluidsopname gewenst of noodzakelijk is
kan De Notulant hiervoor zorgen.

twitter.com/DeNotulant

Voordelen van het uitbesteden van notuleerwerk

Professioneel notuleerbureau

Het is niet voor niets dat notuleren in de afgelopen

De Notulant is een professioneel notuleerbureau, dat

jaren steeds vaker wordt uitbesteed aan een notu-

in 2002 is gestart door Inge Brokken en voornamelijk

leerbureau. Een professionele notulist kan luisteren

werkzaam is in de provincie Noord-Brabant. In de

en schrijven tegelijk, kan hoofd- en bijzaken scheiden

afgelopen jaren heeft De Notulant een groei doorge-

en weet uit ervaring wat wel en wat niet genoteerd

maakt, daarom wordt nu ook gewerkt met freelance

moet worden. Bovendien is notuleren een tijdrovende

notulisten waaraan hoge eisen worden gesteld. Omdat

klus. Uw eigen secretaresse heeft daar vaak niet de

De Notulant beschikt over meerdere notulisten kan de

tijd voor, zeker niet als vergaderingen plaatsvinden in

continuïteit van dienstverlening worden gewaarborgd.

de avonduren of in het weekend.

Vaak ontbreekt het binnen een organisatie ook aan

Opdrachtgevers en gremia

capaciteit of kwaliteit om een vakkundig verslag te
maken. Daarnaast is het beter om de verslaglegging

In de loop der jaren heeft De Notulant veel ervaring

te laten verzorgen door een neutrale, onafhankelijke

opgedaan met diverse soorten bijeenkomsten. Zo

partij.

verzorgen wij de verslaglegging van vele bestuursvergaderingen, klankbord- en stuurgroepen, bezwaren-

Nog een voordeel: het verslag wordt binnen vijf werk-

commissies, hoorzittingen etc. De Notulant werkt

dagen bij u aangeleverd, desgewenst in uw eigen huis-

voor overheidsinstellingen, non-profit organisaties,

stijl. U kunt dus binnen korte tijd over het verslag be-

gesubsidieerde instellingen, maar heeft ook ervaring

schikken.

met commerciële bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Ook op het gebied van gezondheidszorg is ruime
ervaring opgedaan.

