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Wat leuk dat je hier bent! Dit kan een aantal dingen betekenen. Je staat op het punt 

om werk uit te besteden. Je bent er klaar voor om virtueel met iemand samen te 

werken. Of je hebt al eens eerdere ervaringen gehad met het samenwerken en dit 

verliep niet zoals je had gehoopt. Ook kan het zo zijn dat je misschien zelf wel een 

virtueel professional bent die zich zo goed mogelijk wil voorbereiden op het sa-

menwerken met online ondernemers.  

 

Je bent hier meer dan welkom en op de goede plek. Je hoeft het wiel niet alleen 

uit te vinden. Ik deel mijn ervaringen graag met je om het een stuk makkelijker en 

leuker voor je te maken wanneer je virtueel wil gaan samenwerken. Of een team 

wil bouwen.  

 

Beide kanten van het uitbesteden heb ik gezien. Ik heb een aantal jaar als Virtual 

Assistant gewerkt en weet goed hoe het is om projecten en verschillende klanten 

naast elkaar te managen. Als online ondernemer heb ik zelf ook werk uitbesteed 

aan VA’s. Op dit moment verzorg ik online business management aan online on-

dernemers. Wat dat inhoudt? Ik begeleid, coach en help ondernemers met het 

bepalen en vervolgens uitvoeren van hun strategie. 

De inspiratie voor dit e-book kwam voort uit de gesprekken die ik voer met mijn 

klanten.Allemaalonlineondernemersmeteenflinkeambitieeneenhelderemis-

sie. In deze gesprekken kwam onder andere het zoeken, vinden en bouwen van 

een team vaak terug. 

Vragen als ‘Waar begin ik?’, ‘Waar moet ik aan denken?’, ‘Wat kan ik allemaal 

 uitbesteden?’ En vooral: ‘Aan welke investering moet ik denken?’ 

 

Of je nu een startende ondernemer bent, zelf Virtual Assistant of een onder nemer 

die al vaker virtueel heeft samengewerkt. Vragen, onzekerheden en bezwaren over 

het werken met een team zijn op ieder punt in het ondernemerschap logisch.  

 

Ik ga er nooit van uit dat ik alle antwoorden in huis heb. Zeker niet. Maar samen 

 weten we altijd meer. De lessen en inzichten die ik de afgelopen jaren heb geleerd 

zijn in mijn ogen goud waard. Deze deel ik ook graag met jou in dit e-book.  

WelkomWelkom
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Omdat ik ervan overtuigd ben dat het lezen en toepassen je niet 

alleen heel veel tijd én geld gaat schelen. Maar je hiermee ook de 

beginstappen maakt van het bouwen van een stevige fundering. In 

jezelf en in je bedrijf. En wanneer je er klaar voor bent om werk uit 

tebestedenensamentewerken,gunikjevooralsuperfijnesamen-

werkingen!  

 

Deze vragen komen onder andere aan bod in mijn e-book:

1.  Wanneer is het tijd om uit te besteden? 

2.   Op welk punt kan ik het betalen om werk uit te  

besteden? 

3.  Wat besteed ik uit en wat zijn normale kosten? 

4.  Hoe vind ik mijn match? 

5.   Hoe bereid ik een samenwerking zo goed mogelijk 

voor? 

6.  Hoe start ik een samenwerking? 

7.  Hoe werk ik met plezier samen? 

8.  Wat zijn goede voorbeelden van werkbeschrijvingen?

Laten we samen in het diepe duiken. Mocht 

je vragen hebben naar aanleiding van het 

lezen, stuur me een berichtje via  

 INFO@DEBORAHDEPOORTER.NL.  Dan kom ik 

er graag bij je op terug.  

 

Proost, op jouw groei en je virtuele team!  

Groetjes,  

   Deborah de Poorter 
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Voordat we starten 
Visualisatie-oefening

Voordat je verder gaat lezen wil ik je graag uitnodigen om bij jezelf in 

te checken. Wat je intentie is om dit e-book te lezen. Hoe zie je jouw 

bedrijf en leven voor je in de meest ideale situatie? Hoe ziet je week 

eruit? Je werkdag zelfs? En past samenwerken in jouw ideale plaat-

je? Stel je voor dat dat zo is. Hoe ziet het er dan uit? Werk je dan met 

een stagiaire? Heb je een volledig team en bijbehorend kantoor? Of 

heb je een businesspartner? Werken jullie online en op afstand samen?  

 

Hoe heerlijk is het om groots te dromen. Weg te mijmeren. Zonder direct 

in het ‘Hoe dan?’ te zitten. Dat ontstaat vaak door in beweging te komen. 

Maar als je er niet in gelooft of het niet voor je ziet dan is dat wat lastiger. 

 

Misschien vind je het fijn om zo even je ogen te sluiten. En bij jezelf in te 

checken. Te landen in je huidige situatie en omstandigheden. Ben je te 

druk? Loop je over van het werk? Ben je blij met wat je allemaal doet? 

Heb je al een team en kan dit beter voor je werken? Jouw situatie is uniek. 

Ik wil je vragen om even los te breken van je huidige situatie en te voelen 

hoe je het echt zou willen. Hoe ziet jouw ideale bedrijf eruit? En je ideale 

team? Wat mis je op dit moment? Wat zou een aanvulling kunnen zijn?  

Wat zou voor jou de grootste uitdaging zijn om met een team te wer-

ken? Waar ben je bang voor? Wat zijn je obstakels die je denkt te-

gen te komen? Neem even een ogenblik om hierbij stil te staan. 

Misschien vind je het fijn om hier wat over te schrijven voor jezelf.  

 

Wat zou het je opleveren om met een team te werken? Wat zou 

je het liefst zo snel mogelijk over de schutting willen gooien? Wat 

zie je als je eigen zone of genius? Dus hetgeen waarin jij moeite-

loos floreert. Waar je het allerbeste in bent. En wat zijn de onder-

delen in je werk die je het liefst iemand anders ziet doen? Welke 

winst zou het je opleveren? Zowel in je privéleven als in je bedrijf?  
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OEFENING 
Maak alvast 

een wensenlijstje
Je hoeft het uitbesteden niet 

alleen op je werk te betrekken. 

Wat kun je in je privé leven al-

lemaal uitbesteden? Maak ook 

daar alvast een wensenlijstje 

van. Stel je voor dat je morgen 

tien of honderd keer zoveel ver-

dient en ook tegelijkertijd winst 

maakt, welke zaken zou je 

dan nog meer willen uitbeste-

den? Zowel in je werk als thuis?  

 

Denk aan je voeding, beweging, 

je huishouden, oppas, een per-

sonal trainer. Verse maaltijden 

aan huis. Boodschappen aan 

huis. Alles kan. We starten met 

groots durven dromen. Ik had 

bijvoorbeeld als  eerste van al 

mijn vriendinnen een schoon-

maakster terwijl ik op dat mo-

ment het minst verdiende. Maar 

het gaf me zo’n enorm gevoel 

van vrijheid. Dat gevoel was me 

meer waard dan de investering.  

 

In alles wat je de komende 

hoofdstukken gaat lezen kun je 

bedenken: Wat gaat dit mij kos-

ten? En je kan ook bedenken: 

Wat gaat het me opleveren? Ik 

geloof niet in alleen zakelijk of 

privé keuzes maken. Alles heeft 

invloed op elkaar. Dus we ne-

men het totale plaatje mee. Je 

kan je euro, energie en tijd maar 

één keer uitgeven of investeren.  

Handige tip bij het lezen: 
Gunhetjezelfomafentoedereflectieoptezoekentijdenshetlezen.

Zo kom je iedere keer bij je eigen antwoorden en je eigen route. We 

hebben allemaal onze eigen weg te bewandelen. Natuurlijk kunnen 

we leren van elkaars ervaringen. Maar laat je niet wijsmaken dat ik of 

iemand anders de weg weet voor jou. In de online  ondernemerswereld 

kunnen we onszelf nog weleens laten verleiden door anderen die 
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verder zijn dan wij. Die het gouden ei gevonden lijken te hebben. Die 

enorm succesvol zijn met een bepaalde strategie. Supertof voor hen 

natuurlijk! Maar dat wil niet zeggen dat wanneer jij deze strategie gaat 

uitvoeren je 1-op-1 hetzelfde succes gaat bereiken. Blijf dus altijd bij 

jezelf. En voel wat voor jou wel of niet zou kunnen werken. Jij mag 

jouweigenkeuzesmaken. Ikvindhetfijnenbelangrijkomjehand-

vatten aan te reiken en mijn referentiekader te schetsen. Vervolgens 

is het helemaal aan jou wat je wel en niet meeneemt op jouw onder-

nemersreis. Ik zou het niet anders willen voor je. 

SCHRIJFOEFENING
Leer van het verleden 

EEN ENORME LEESTIP WANNEER JE HIER MEER OVER WIL WETEN 

IS THE BIG LEAP. 

Hierin ontdek je dat we allemaal een bepaalde thermostaat in ons 

hebben die staat ingesteld op een bepaalde temperatuur. Je bent 

gewend om jezelf een bepaald bedrag te gunnen, een bepaalde 

hoeveelheid liefde. En geluk. En als je jezelf meer geld of liefde 

geeft of gunt dan je gewend bent, kan het zijn dat je dit  onbewust 

Veel van wat je gaat lezen gaat 

over de toekomst. Het zo goed 

mogelijk voorbereiden, star-

ten en werken met een virtueel 

team. Ik geloof dat je ontzet-

tend veel van jezelf kan leren. 

In alles ben jij jouw beste leer-

meester. Ook is het zo dat je 

huidige ideeën over samenwer-

ken behoorlijk gekleurd kunnen 

zijn door eerdere  ervaringen. 

Zowel negatief als positief.  

 

Net zoals groeien, succes en fi-

nanciële overvloed kan het zo 

zijn dat je bepaalde blokkades 

hebt over het werken met een 

team, omdat het een enorme 

sprong kan zijn in hoe jij jezelf 

ziet. Dit is overigens niet zomaar 

een uit de lucht gegrepen aan-

name. Dit komt uit een van mijn 

lievelingsboeken. 
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gaat  saboteren. Omdat je niet gewend bent aan zoveel geluk. Je bang 

bent dat je alleen komt te staan. Dat je omgeving het niet snapt of 

het je niet gunt. We hebben allerlei redenen waarom we onszelf sa-

boteren. Sommigen van ons denken dat we het zelf niet aankunnen. 

Dat we de groei, het succes of de voorspoed niet kunnen dragen. 

Interessant om bij jezelf na te gaan hoe jij hierin staat. In het hele 

succesvol zijn. En in dit geval in het samenwerken met anderen.  

Zo was het destijds voor mij te vroeg om te werken met een team. De 

verantwoordelijkheid die erbij kwam kijken kon ik nog niet relativeren. 

En mijn lichaam gaf zoveel signalen af om weer terug te gaan naar het 

niveau dat ik kende. Achteraf was het ook echt te vroeg. Ik moest eerst 

terug naar de tekentafel. Mijn aanbod moest rijpen. En ikzelf ook. Nu 

zou ik het sowieso, inmiddels een paar jaar later, heel anders aanpak-

ken. Dat wil niet zeggen dat de lessen weggegooide energie en geld 

waren. Juist omdat ik deze ervaring heb weet ik zoveel beter hoe het 

is en hoe ik het de volgende keer nog meer op mijn manier kan doen. 

Ik wil je uitnodigen om aan de hand van de volgende vragen je gevoel 

te beschrijven over het werken met een team. 

NOTEER OF BEDENK VOOR JEZELF DE ASSOCIATIES DIE JE HEBT 

BIJ DE VOLGENDE VRAGEN: 

1.   Wanneer je eerder in loondienst hebt gewerkt of vakantie-

baantjes hebt gehad in het verleden, hoe kijk je daarop terug? 

2.   Wat zijn je eigen associaties op dit moment met samen werken? 

3.   Zie jij jezelf als iemand die kan delegeren? 

4.   Wat voor gevoel krijg je wanneer je denkt aan het samen-

werken met een team? 

5.   Wat lijkt je er leuk aan? En waar zie je tegen op? 

6.   Wat zou je grootste vraag zijn rondom het werken met een 

team? 

7.   Wat is je leukste herinnering aan samenwerken? 
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8.   Heb je eerder werk uitbesteed in je ondernemerschap of 

 samengewerkt met een team? Hoe was deze ervaring? 

9.   Geloof jij dat je bent weggelegd om met een team samen te 

werken? 

10.   Wat denk je ervoor nodig te hebben om een succesvol,  

gezond en gelukkig team te bouwen? 

Je hogere doel 
Het lijkt zo’n logische stap. Werk uitbesteden. Een team bouwen. 

Wanneer je te veel werk op je bordje hebt om dan iemand erbij te 

zoeken die je kan helpen. Voor velen van ons zal dit ook een prima 

een-tweetje zijn. Toch blijf ik het belangrijk vinden dat je keuzes maakt 

die passen bij jou. Bij je eigen blauwdruk en ondernemers-DNA. Wat 

je heel veel inzicht hierin kan geven is het ontdekken van je eigen hu-

man design. Die kun je  hier  gratis aanvragen. 

En wanneer je hier meer duiding of informatie over zou willen kan ik je 

aanraden om een lezing bij een human design-expert aan te vragen. 

Zo ontdek je wie jij in essentie bent. Wat jou drijft. Wat je motiveert. 

Waar je uitdagingen liggen. Maar ook wat aan zou kunnen sluiten bij 

jou. Ik zou het zonde vinden wanneer je klakkeloos de meute volgt 

en denkt te moeten uitbesteden. Of dat als je wil groeien dat het erbij 

hoort om ongelofelijk veel kosten te maken. En dat je niet anders kan 

dan in een team te investeren. Zeker niet! 

Sterker nog: groeien om het groeien wordt ons ook maar opgelegd 

alsof het the holy grail is. En dat je op een gegeven moment wel zou 

moeten opschalen. Jezelf vrij zou moeten spelen. En dat wanneer je 

nog niet adverteert of alles automatiseert je niet lekker bezig bent. 

Bullshit. We hebben allemaal onze eigen reden om voor het zelf-

standig ondernemerschap te kiezen. Weet je jouw eigen reden nog? 

Misschien was het een grootse missie. Of voelde je je niet op je plek in 

loondienst. Misschien wilde je een betere balans tussen je privéleven 

en je werk. Blijf je altijd bewust van jouw eigen start. 

Ik wilde voor mezelf werken omdat ik dan beter in staat zou zijn om mijn 

energie te verdelen in mijn week. Een heel lang verhaal kort - ik heb 
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hier mijn eerste boek over geschreven - is dat 

ik een lange tijd niet heb kunnen werken. Ik 

was ziek en het heeft vijf jaar geduurd voor-

dat ik weer langzaamaan kon re-integreren. 

Ik heb toen veel vanuit huis gewerkt. Vanaf 

de bank, onder een dekentje, ging ik aan de 

slag bij een online platform als hoofdredac-

teur. Ik startte liggend mijn blog, schreef mijn 

eerste boek en deed mijn eerste werkerva-

ringen op. Daarna heb ik ook een aantal jaar 

op kantoor gewerkt. Eerst bij het re-integra-

tiebureau en NLP-opleidingscentrum waar 

ik eerder klant was. Daar was ik verantwoor-

delijk voor de communicatie en marketing. Ik 

kreeg zelfs een vast contract! 

De eerste fietstochtjes met mijn gevulde

broodtrommel voelden toen als een droom 

die uitkwam. Dat ik ook op weg was naar 

mijn werk. Dat ik weer bij kon dragen. Dat ik 

onderdeel uit kon maken van iets groters. Ik 

vond het fantastisch. En doodvermoeiend. Ik 

had al mijn energie nodig voor mezelf. Om 

met mijn onzekerheid, energie en perfectio-

nisme om te gaan. Het was mijn eerste echte 

baan en ik wilde mezelf bewijzen. Laten zien 

dat ik de kans meer dan waard zou zijn.

Daarna ben ik een jaar lang VA geweest op een kantoor in Breda. En 

die ervaring was ontzettend gaaf. Ik voelde me voor het eerst volwaar-

dig in een baan en merkte dat ik er goed in was. Het plezier met mijn 

collega’s maakte dat ik het prima vond om met elkaar in een ruimte 

te zijn. Ik heb nog nooit zoveel gelachen als in die periode. Toch bleef 

het verlangen om vanuit huis te kunnen werken. Ook omdat ik nog 

altijd goede en minder goede dagen had, dat ik dan in mijn eigen huis 

een tandje terug zou kunnen nemen wanneer dat nodig was. Zo kon 

ik veel beter mijn energie managen. 

Dat was mijn startpunt. Het verlangen om meer rust en focus te hebben 

in mijn werk. Ik heb me nog nooit alleen gevoeld in het thuiswerken. Ik 

heb veel contact met mijn klanten en ik vind het online werken een stuk 

betertemanagendaniedereenofflinetezien.Datzoumeveelsneller

vermoeid maken. Geen reistijd. En echt werken op mijn voorwaarden. 
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In dit e-book lees je niets over opschalen, samenwerkingen, tien keer 

zoveel geld willen verdienen en groeien om het groeien. Ja, ik wilde 

meer energie en tijd. Om zo gezond mogelijk te zijn. En te genieten 

van mijn leven. En mijn werk. Daarnaast wilde ik altijd de ruimte blijven 

voelen voor het schrijven. En ik wilde heel graag mezelf kunnen zijn in 

mijn werk. Dat is me gelukt dankzij het ondernemen.

Ik ben benieuwd als je dit zo leest hoe je hierin terugkijkt naar je ei-

gen start. Naar wat voor jou belangrijk is. Natuurlijk is het ook leuk om 

het ondernemersspel te leren spelen. Ik geniet er nu zelfs van om 

mijngeldgoedtebeheren.TewerkenmetProfitFirst.Tesparen.En

natuurlijk vind ik het bijzonder dat ik nu zoveel geld verdien. Maar het 

was en is nooit mijn startpunt geweest. 

WAT ALS JE HET NIET ZIET ZITTEN OM SAMEN TE WERKEN MET 

EEN TEAM? 

Veel van mijn klanten zijn ambitieus en hooggevoelig. Sterk in hun 

intuïtie. Weten wat ze willen en hoe ze het willen. Net als ik. Vaak is de 

stap om uit te besteden een heel grote. En soms komen ze mettertijd 

tot de conclusie dat ze het niet willen. Net zoals je kan werken en 

leven op je eigen manier, geloof ik ook dat je kan samenwerken op 

jouw eigen manier. Zo kan het ook zijn dat je niet per se op zoek wil 

gaan naar een teamlid die werk van jou gaat overnemen. Of die gaat 

werken voor jouw klanten. Misschien mis je op dit moment een stukje 

expertise wat je wel graag zou willen inhuren. Denk hierbij aan iemand 

die jouw administratie kan overnemen. Of een boekhouder die jou 

kan opleiden je eigen administratie uit te voeren. Of een expert in so-

cialmedia-advertenties. Iemand die veel weet over het bouwen van 

een goede marketingfunnel. Of een designer die je website opnieuw 

gaat ontwerpen. Zo ga je wel samenwerkingen aan, maar bouw je niet 

zozeer een team. Dat is natuurlijk ook een optie. Zo blijf je op eigen 

benen staan. Word je van niemand afhankelijk en kun je wel groeien 

in kennis en resultaten. 

Jij bent de baas. Je bedrijf is jouw eigen berg om te beklimmen. Als ik 

je iets gun tijdens het lezen van dit e-book is dat je ontdekt wat hierin 

jouw weg mag zijn. Vaak ontdek je dit niet tijdens het lezen. Maar door 

het te doen. Ik geef je tips hoe je dit zo veilig en klein mogelijk kan 

doen. Zonder dat je direct hele grootse stappen hoeft te zetten. Maar 

ik geloof absoluut niet dat iedereen dezelfde weg bewandelt in het 
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ondernemerschap. Soms maken we elkaar alleen maar gek hiermee. 

Ik ben blij dat ik in mijn eerste drie jaar alles heb geprobeerd en over-

al van heb geproefd. Het voelt nu alsof ik veel beter weet wat bij me 

past. Mijn vorm van werken. Maar ook van samenwerken. 

Dus voel vooral dat dit jouw eigen berg is. Die je op jouw manier mag 

beklimmen. Sterker nog: wanneer je beneden staat en je vindt het 

daar wel prima, dan geniet je toch lekker van het uitzicht in het dal? 

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk of serieus te zijn! 

En als allerlaatste: je kan in mijn ogen geen grote fouten maken. Zie 

investeringen als leergeld. Het helpt je om steeds beter te ontdekken 

wat wel of niet bij jou en je bedrijf past. Natuurlijk is het zuur wanneer 

je iemand helemaal hebt ingewerkt en het werkt bijvoorbeeld niet. 

Zonde van je energie. Maar als je het goed hebt voorbereid is niet 

alles verloren. Dan staat alles al op papier en kun je zo iemand anders 

aantrekken. Jij bent eigenaar van alle kennis. Ik gun je dat die ook bij 

jou en in je bedrijf blijven. 

Waar werk je naartoe? 
Uitbesteden om het uitbesteden, daar geloof ik niet zozeer in. Het 

gaat voor je werken wanneer het past in de weg die je te bewandelen 

hebt.Sterkernog,ikdenkdathetveelfijnerinelkaarkliktvoorjewan-

neer je heel duidelijk voelt hoe je wil leven. Hoe jouw ideale leven en 

bedrijf eruitziet.

Stel je voor dat je daar bent. Hoe voel je je dan? Hoe ziet je week er 

dan uit? Wat is je aanbod? En hoe hoog is je omzet? En je winst? Hoe 

zie je je investeringen voor je? En als je dit opschrijft voor jezelf, wat 

voel je dan? Zou dit echt jouw droomweek zijn? 

En dan is natuurlijk ook de vraag: zie je hier anderen bij? Zie je in dit 

plaatje een aantal hulptroepen? Of klopt dit helemaal niet bij je visie? 

Stel je voor dat je ontdekt dat je totaal geen gezeur of gedoe wil en 

het liefst zo teruggetrokken mogelijk leeft, dan zou het best weleens 

kunnen zijn dat je besluit om op eigen benen te blijven ondernemen. 

Je wist dat je startte omdat je niet in een vast kader past. Je had niets 

met collega’s en werd moe van al het geklets om niets. Je houdt  

12



van diepgang, van stilte en verdieping in jezelf en in je werk. Ook dan 

zijn er zaken die je zou kunnen uitbesteden zoals je sales en adminis-

tratie. En zie ik je niet zo snel een kantoor uit de grond stampen met 

een volledig team om je heen, en dat is helemaal oké. 

Alles gaat moeiteloos en natuurlijk wanneer het bij jou past en aan-

sluit. Zo ben ik volgens mijn human design een type kluizenaar. Ik heb 

het nodig om me terug te kunnen trekken in mezelf. Ik laad ook op als 

ik alleen ben. Ik geniet van verbinding met anderen maar kan het pas 

echt integreren wanneer ik aan het schrijven of aan het wandelen ben.

De eerste twee jaar heb ik dat wel gemist in het alleen werken. De 

humor. Het relativeren van mijn werk. Dat kun je volgens mij alleen 

heel goed wanneer je het kan delen. Ik ben benieuwd hoe dit voor jou 

werkt en mag zijn. 

We zijn net gestart en je hebt eerst teruggeblikt naar je eerdere er-

varingen met samenwerken. Wat zijn je associaties hierbij? En wat 

denk je nodig te hebben voor een succesvolle samenwerking? Je kan 

morgen wel een vacature online zetten maar als jij het jezelf niet ziet 

doen, het samenwerken met iemand anders, dan wordt het sowieso 

geen succeservaring. Daarom geloof ik ook zo in het voorbereiden. En 

goed bij jezelf in te checken wat jij nodig hebt om een samenwerking 

tot een succes te maken. De eerste stap die hierbij belangrijk is, is 

kijken wanneer het tijd is om uit te besteden. 

Veel leesplezier! 
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 Hoofdstuk 1.
WANNEER IS HET 
TIJD OM UIT TE BESTEDEN? 
Je bent waarschijnlijk niet voor niets voor jezelf begonnen. Je wilde 

vrijheid. Op je eigen benen staan. Je eigen regels schrijven. En nu kom 

je erachter dat er een heleboel komt kijken bij het ondernemen. Niet 

allesvindjeleukomtedoen.Sterkernog:jezouhetwelfijnvinden

om bepaalde dingen van je bordje te kunnen schuiven. 

Hoe weet je of samenwerken de eerstvolgende stap is? En wanneer 

is het juiste moment aangebroken om actie te ondernemen? Er zijn 

in mijn ogen drie momenten in je ondernemerschap waarop je kan 

besluiten dat het tijd is om versterking in te schakelen. 

Voordat je het te druk hebt 
Ik gun het je dat je gaat nadenken over werk uitbesteden wanneer 

je het nog niet té druk hebt. Op dat moment heb je nog enigszins 

overzicht en ook de tijd om jezelf en je bedrijf voor te bereiden op de 

uitbreiding die eraan zit te komen. 

Je hebt waarschijnlijk een reden bij het uitbesteden van werk. Je wil 

tijd vrijmaken om te kunnen groeien of om een stapje terug te doen. 

Stel je voor dat je je dienstverlening graag zou willen opschalen. Of 

wanneer je meer online zou willen werken. Welke reden je ook hebt, 

misschien zelfs wel allemaal, het vergt wat tijd om dit goed voor te 

bereiden. 

  

En ik zou het je enorm gunnen om dit te doen voordat je zelf helemaal 

kopje onder bent gegaan in het uitvoerende werk. 

De gevaren die je tegen kan komen? Zo ontzettend druk zijn dat je 

geentijdhebtomiemandintewerken.Jecreëertdaarmeegeenfijne

start. Zowel niet voor jezelf als voor je nieuwe teamlid. Daarnaast zal 

1
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het eerder als een belasting voelen dan als versterking. Omdat je het 

er niet bij kan hebben. 

Weet je nog hoe het was op je stage of in loondienst wanneer er een 

nieuwe collega kwam? Of toen jij zelf ergens opnieuw startte? Die 

eerste inwerkfase is vaak intensief. Voor de nieuwe collega en voor 

de medewerker die “de nieuwe” in moet werken. Het normale werkt 

loopt door en tegelijkertijd moet het werk worden uitgelegd en over-

gedragen. 

Dit kun je enigszins inperken door hier goed over na te denken. En 

door de inwerkfase voor te bereiden, in kaart te brengen en letterlijk in 

een werkbeschrijving te gieten. Hiermee gun je jezelf dubbele winst. 

Stel je voor dat je bedrijf sneller groeit dan je denkt en je wil na enkele 

maanden na de start van je eerste teamlid een tweede of zelfs derde 

professional aantrekken, dan hoef je niet iedere keer het wiel opnieuw 

uittevinden.Hoefijnisdat?Ensteljevoordatjestraksiemandhebt

gevonden en je komt er na enkele weken of maanden achter dat het 

niet werkt. En jullie hebben niets op papier gezet, dan moet je weer 

helemaal van vooraf aan beginnen. Dat is zo ontzettend zonde van je 

tijd, geld en energie. 

EXTRA TIP IN DEZE VOORBEREIDENDE FASE: START MET HET 

VASTLEGGEN VAN WERKBESCHRIJVINGEN

Sowieso is dit volgens mij precies de fase om al wat meer vast te gaan 

leggen en op papier te gaan zetten van wat jij allemaal doet in je bedrijf 

en in je werkdagen. Hoe ga je het anders uitleggen aan een ander? 

Je kan papieren werkbeschrijvingen maken. Of starten met het op-

nemen van video’s bijvoorbeeld. Je kan ook je nieuwe medewerker 

vragen om je werkbeschrijvingen uit te schrijven naar aanleiding van 

jouw video’s. Voor jou als ondernemer is het sneller om video’s op te 

nemen. Schermopnames van wat je aan het doen bent. Zodat je niet 

alleen je werk direct doet maar het ook tegelijkertijd uit kan leggen. 

Een handige online tool hiervoor is Loom. 

In het boek The Clockwork Effect gaat het ook over het uitwerken van 

werkbeschrijvingen en het opzetten van systemen zodat je bedrijf 

steeds meer op zichzelf door kan draaien. Zonder jou. Zelf heb ik tot 
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nu toe altijd de voorkeur gehad om ze op papier te zetten. In het boek 

gaat de auteur, Mike Michalowicz, hier juist tegenin. Het kost volgens 

hem heel veel tijd om het uit te werken. En vervolgens kan het zo zijn 

dat wanneer je het hebt uitgewerkt, dat het proces alweer is veran-

derd. Dat de systemen zijn veranderd, dat er een update is, wat dan 

ook. Natuurlijk kun je ze dan op papier ook weer aanpassen. Maar 

een video is dan sneller volgens Mike Michalowicz. Echt een aanrader 

om dit boek te lezen en om vervolgens je eigen weg te vinden in het 

bouwen van je eigen werkprocessen. 

Dit gaat jou sowieso tijd schelen tijdens het in kaart brengen, maar 

zorgt er ook voor dat je nieuwe teamlid makkelijk gaat snappen wat 

de bedoeling is. Er is een naslagwerk waar jullie allebei op terug kun-

nen vallen. Ook werkt dit voor je wanneer je ziek wordt of op vakantie 

gaatenjezoekteentijdelijkevervanger.Hoefijnishetwanneeralle

kennis die normaal in jouw hoofd zit ergens op papier staat? Of op 

video? En je tijdelijke vervanger jou makkelijker en sneller kan helpen 

in je bedrijf? 

Hoe meer je documenteert, hoe sneller je nieuwe teamlid zijn of haar 

weg vindt in jouw bedrijf. Wat je allemaal kan documenteren deel ik 

op een later punt met je. 

Wanneer je bijna kopje-onder gaat 
Op een gegeven moment kom je in alle drukte op een punt van ‘no 

return’. Je weet dat je het te druk hebt. Dat je tegen een plafond aan 

loopt te beuken. Je merkt dat er potentie zit in jouw concept en je 

dienst. Dat je nog lang niet alle groei hebt kunnen benutten. Omdat je 

ook maar twee handen hebt en veertig uur in de week. Sterker nog, 

je wil helemaal niet fulltime werken. En zeker niet beschikbaar zijn in 

de avond en in de weekenden. Je hebt al lang geen echte vrije dag 

meer gehad. En je wil dit veranderen. Maar eigenlijk heb je geen ruim-

te meer om af te wijken van je agenda. Je hebt geen tijd om iemand 

in te werken. Sterker nog: om iemand te vinden. Alles voelt als te veel. 

Je bent nooit te laat om aan de bel te trekken of om letterlijk op de 

rem te trappen. Durf te delen in je nabije omgeving dat je het over-

zicht begint te verliezen. 
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Ik denk dat het in deze fase enorm belangrijk is om juist even uit te 

zoomen. Te kijken waar je nu allemaal zo druk mee bent en of je daar 

niet direct wat ruimte in kan creëren. Door zaken, afspraken, to-do’s te 

schrappen. Te kijken naar wat er nu echt allemaal zo enorm belangrijk 

is. Werk te bundelen. Te kijken naar waar volgens jou de ruimte zit 

voor groei. 

En wanneer er wat leegte terugkomt in jouw dagen kun je makkelijker 

gaan kijken wat je wil uitbesteden. Ik snap heel goed dat je in deze 

fase graag brandjes wil laten blussen. Dat kan je ook zeker doen, om 

zo te starten. Dus om hele concrete onderdelen van je bordje af te 

laten glijden. Denk hierbij aan werkzaamheden als: webinars klaarzet-

ten, podcasts editen, blogs klaarzetten. Advertentiebeheer, de klan-

tenservice, je mailbox en social media. 

Zo creëer je tijdelijk lucht. Maar verandert er nog niet iets in jou. En in 

je werkwijze. Maar die lucht is belangrijk om vervolgens te kijken wat 

je op een dieper level kan veranderen. 

Hiermee zeg ik niet dat je iets fout doet. 

Zeker niet. Maar veel van ons werk wat 

wedoenistotaalnietefficiënteneffectief.

Zonde van jouw tijd en energie. En wan-

neer je alles 1-op-1 zou uitbesteden, zou 

dat een heel duur grapje worden. 

Ik zou dus altijd blijven kijken hoe je het 

slimmer kan inrichten. Wat je kan auto-

matiseren. Wat je misschien helemaal kan 

schrappen uit je dagdagelijkse werkzaam-

heden en misschien zelfs wel in je aanbod. 

Houd altijd in de gaten wat het je kost én 

wat het je oplevert. Aan geld, energie en 

plezier. 

Je kan in mijn ogen werkzaamheden aan 

de oppervlakte uitbesteden. Helemaal 

prima om daarmee te starten. Dit gaat je 

een tijdelijk gevoel van opluchting geven. 

Het idee dat je het niet meer alleen hoeft 

te doen. En het idee dat je samen de las-

ten draagt. Vervolgens kan je samen een 
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stapje dieper en verder aan. Daarmee heb ik het over zaken handiger 

en slimmer inrichten. 

Orde aanbrengen waar nodig in je backoffice. Starten met handige

online programma’s en tools. Kiezen voor één handige vorm van com-

municeren. Alle appjes, mailtjes en losse berichten maken het niet ef-

ficiënter.Enalleenmaaronoverzichtelijk.Duidelijkeafsprakenmaken.

En besluiten wat jij echt gaat loslaten, welke verantwoordelijkheden 

je loslaat en wat jij nodig hebt om dit ook echt te durven loslaten. 

Je start dus bij de oppervlakte en gaat iedere keer een stapje verder 

samen om op die manier echt een heel stevige basis te bouwen in 

je bedrijf. Met als intentie dat jij als ondernemer steeds minder nodig 

bent in de uitvoerende zaken. En jij je kan focussen op het werk wat 

jij te doen hebt. 

EXTRA TIP: KIES ALVAST EEN ONLINE PROJECT- 

MANAGEMENTSYSTEEM 

Ik zou je in de voorbereidende fase aanraden om te gaan kijken naar 

een online projectmanagementsysteem. Zeker wanneer je aan de 

slag gaat met het uitwerken van je werkprocessen kan het je helpen 

om deze ergens te plaatsen zodat je nieuwe teamleden ze ook mak-

kelijk kunnen vinden. Het is niet alleen een opslagsysteem - want dan 

heb je ook al genoeg aan Google Drive - maar het is ook een com-

municatie- en plansysteem. Je kan je taken en projecten inplannen, 

mini-taken onderling verdelen. En je kan onder iedere taak communi-

ceren. Chatten als het ware. Zo blijft alle communicatie en al het werk 

op één plek verzameld. 

Welke systemen zijn aan te raden? Trello, Monday.com, Slack en 

Asana. Alleen Monday.com heeft geen gratis versie, de rest wel. Maar 

het is absoluut het benoemen waard. Zelf werk ik met Asana en met 

een aantal klanten werk ik samen in Trello. Slack heb ik geen ervaring 

mee. Monday.com heb ik leren kennen via een klant van mij. Ik heb 

een virtuele rondleiding gehad en de eerste indruk was direct positief. 

Toen ik zelf mijn eerste rondleiding kreeg door Asana duizelde het me 

enorm. Al snel ontdekte ik hoe handig het was en werd ik langzaam 

weggerukt van mijn papieren lijstjes. Dit omdat het blijven werken met 
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deze papieren lijstjes niet te doen was in het online samenwerken 

met andere teamleden en ondernemers. 

Het werken met een online projectmanagementsysteem heeft 

enorm veel voordelen: 

 | Je hebt een extern geheugen. 

 | Je werkt je werkzaamheden uit in handig te volgen online 

checklists. 

 | Je herhalende werkzaamheden worden een werkproces. 

 | Je hebt de basis staan om uit te besteden. 

 | Het werkt ontzettend goed om op afstand samen te werken. 

 | Je kan heel gericht communiceren per taak en project waardoor 

mailen, bellen en appen overbodig wordt. 

 | Raad ik het iedereen aan om met een online projectmanage-

mentsysteem te werken? Nee. Zeker niet. 

Wanneer je nog startend bent in het ondernemen kan het nog wel-

eens overweldigend zijn. Asana is voor veel ondernemers ook best 

onduidelijk en niet makkelijk in gebruik. Waarom ik dan toch Asana 

aanraad boven Trello? 

Je kan het subjectief noemen. Ik merkte zelf dat ik de weg snel 

kwijtraakte in Trello. En Asana geeft, wanneer je het goed inricht, 

een hele heldere takenlijst per werkdag weer. Dat vind ik zelf enorm 

prettig. Ik vind het chatten met anderen heel overzichtelijk. En je kan 

heel makkelijk taken inplannen en herhalend inplannen.

Wanneer je bij het punt 
‘dweilen met de kraan open’ bent 
Adem in. Adem uit. Je staat er niet alleen voor. Wanneer je voor je 

gevoel bij code rood aan bent beland is het nog belangrijker om even 

afstand te nemen. Om tijd terug te pakken. Sowieso te beginnen met 

strepen. 

3
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Als je het bijvoorbeeld de komende maand superdruk hebt, plan dan 

nu alvast tijd in voor volgende maand om niks te doen. Als het even 

alle hens aan dek is in je bedrijf adviseer ik je om niet alleen middenin 

de drukte maar ook erna wat meer witruimte in je leven in te plannen. 

Zo voorkom je dat je daarna weer direct een volle agenda hebt. 

Ik zie dit als een stukje crisismanagement wanneer we hier zijn aan-

beland. En in tijden van crisis is het van belang om zo goed mogelijk 

te blijven staan. En wat nodig is, is nodig. 

Zo gaan we kijken naar je weekenden. Je avonden. Je vrije dagen. 

Als je die nog hebt? Waar kun je privé wat extra hulp inzetten? 

Boodschappen laten bezorgen bijvoorbeeld? Er zijn tegenwoordig 

ook online gezonde maaltijden te bestellen zodat je in de avond, 

maar ook als lunch en ontbijt enorm gezond kan eten. 

Rust, regelmaat en reinheid. Terug naar de basis gaan in je bedrijf is 

niet alleen qua werk terug naar de basis. Maar als je echt het hoekje 

om bent gegaan qua stress, druk(te) en verantwoordelijkheid gun ik 

het je om eerst weer even terug in een gezond lichaam te komen. 

20



Er geen tijd voor hebben is geen excuus. Wanneer jij omvalt, valt alles 

om. Als je dit leest ga ik ervan uit dat je op je eigen benen staat en nog 

alleen onderneemt. Dus jij bent je belangrijkste medewerker. 

Slapen. Eten. Pauzes. Weekenden vrij plannen. Geef even aan in je fa-

milie en vriendenkring dat je te hard bent gegaan en dat je de komen-

de periode wat meer tijd nodig hebt voor jezelf om op adem te komen 

en om structurele veranderingen door te voeren in je bedrijf om dit 

een volgende keer te voorkomen. Vraag hulp waar je kan. Hiermee 

bedoel ik ook zeker niet dat je je terug moet trekken uit je netwerk. Je 

hoeft dit niet alleen te doen. Maar wanneer jouw dierbaren weten hoe 

de vlag erbij hangt voelt het veel minder alleen. 

Zodra je meer witruimte in je agenda hebt gemaakt, is het natuurlijk 

interessant om te bedenken hoe je deze ruimte wil benutten. Tijdens 

die witruimte zou ik niet enkel kijken naar hoe je brandjes kan laten 

blussen, hoe je je werk kan elimineren, slimmer kan organiseren en 

structureren. Hoe je kan automatiseren. Maar op dit moment gun ik het 

je ook om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Die naast je kan 

staan. Waarmee je in vertrouwen kan kijken waar je staat, waar je naar-

toe wil en wat er nu belangrijk is voor jou om voor in actie te komen. 

Zo, in mijn ogen waren dit de drie momenten in je ondernemerschap 

waarop je de keuze kan maken om te starten met uitbesteden. Je kan 

dus heel klein beginnen aan de oppervlakte. Om te testen hoe het 

werkt. En vervolgens kun je ook samen met je teamlid onderzoeken 

hoe het nog beter voor jullie kan werken. Zorg ook voor plezier, voor 

een fijne sfeer. Het is een serieuze en voor veel ondernemers een

spannende stap om iemand aan boord mee te nemen. Maar dit hoeft 

zeker niet alleen maar serieus te zijn in de toekomst. Hoe leuk is het 

om je mooie werk met iemand te kunnen delen? En laten we je ook 

gewoon feliciteren met het feit dat je zo gegroeid bent dat je het niet 

allemaal meer alleen zou willen en kunnen doen?! You go, girl! Mocht 

je een man zijn, dan mijn excuses. Ik heb tot nu toe nog geen manne-

lijke klant gehad. ;) 
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Hoofdstuk 2. 
OP WELK 
PUNT KAN IK HET 
BETALEN OM WERK 
UIT TE BESTEDEN?

Wanneer je een beetje op mij lijkt in mijn eerste twee jaar als onder-

nemer, dan komt dit hoofdstuk niet te vroeg. Het is namelijk heel be-

langrijk om dit van tevoren goed te bedenken voor jezelf. De kosten 

die erbij komen kijken. Wanneer je het slim aanpakt gaat het samen-

werken met anderen je vooral geld, tijd en energie opleveren. Maar 

je kan er niet aan voorbij dat het ook geld (en tijd) kost om werk uit te 

besteden.

In mijn ogen is het een heel persoonlijke afweging wanneer het voor 

jou het moment is om uit te besteden. Ik heb klanten die het aandur-

ven vanaf de 50k omzet per jaar, sommige pas vanaf 100k. En weer 

anderen die echt nog aan de start staan en hierin direct beginnen 

met werk uitbesteden en ervoor kiezen om zichzelf minder loon uit te 

betalen om zo samen meters te kunnen maken. Er zijn ondernemers 

die zoveel mogelijk willen uitbesteden en daar veel voor willen inves-

teren. En anderen die zelf de eerste jaren zoveel mogelijk winst willen 

maken en daardoor veel zelf doen. All is good. Dit is zo ontzettend 

persoonlijk. En je kan hierin wat mij betreft geen fouten maken. 

Ik vind het lastig om je een persoonlijk financieel advies te geven.

Zeker met mijn eigen ervaringen van ‘all in gaan’. Dit omdat ik natuur-

lijk niet weet waar je nu staat. Wat je omzet is. Wat je huidige kosten 

zijn. Wat je graag zou willen omzetten en hoe je zou willen groeien. 

Sommige werkzaamheden uitbesteden gaan je geen extra omzet 

opleveren. Het zorgt ervoor dat jij meer tijd krijgt of minder kopzor-

gen ervaart omdat je sommige dingen echt niet snapt of wil snappen. 

Uiteindelijk is jouw tijd heel kostbaar. 

Ga eens berekenen hoe kostbaar jouw tijd eigenlijk is. Werk jij met een 

uurtarief? Maakt niet uit of je dat wel of niet doet. Maar  uiteindelijk is 

22



het zo dat we allemaal een uurtarief hebben. Je huidige omzet ge-

deeld door de uren die je besteed aan je werk is heel simpel gere-

kend je uurtarief. Op sommige momenten in het ondernemen was 

mijn uurtarief bedroevend laag. Dit omdat ik heel veel aan het bouwen 

was. Het maken van mijn online programma bijvoorbeeld, daar ben ik 

maanden mee bezig geweest voordat ik er überhaupt een euro mee 

had verdiend. Ook in dat proces heb ik ontzettend veel kosten ge-

maakt. Daar heb ik echt nog wel wat nieuwe klanten voor nodig om 

dat terug te verdienen. 

Daarom kijk ik nu ook iets zakelijker naar de dingen die ik maak. En 

dan heb ik het niet over de inspiratie die ik wil delen via mijn podcast 

en blog. Maar over online trainingen en producten. Zoals dit e-book. 

Ik ben dit gaan maken omdat dit thema bij mijn klanten maar terug 

bleef komen. En ik het idee had dat hier veel vragen over leven. Ik 

deel het ook gratis met mijn klanten in de community. Omdat zij hier 

behoefte aan hebben. En dan is de vervolgstap om het ook betaald 

aan te bieden. Vanuit de behoefte die er leeft. Dat is een heel andere 

volgorde. Hier zou ik ook nog zoveel meer over kunnen delen. Maar 

ik wil het nu even houden op het uitrekenen van je huidige uurtarief. 

In hoeverre ben je hier tevreden mee? En wat zou het je kosten en 

opleveren wanneer iemand anders een aantal werkzaamheden van 

je zou overnemen? 

En de tweede les die ik stiekem toch alvast tussendoor met je deel: 

wat is er op welk moment nu echt nodig? Je las net dat ik ontzettend 

veel kosten had aan het maken van mijn eerste online programma. Ik 

houd er namelijk van wanneer het mooi is. Wanneer het hele plaatje 

klopt. Maar met deze investering duurt het nog wel even voordat ik 

de kosten er weer uit heb. Nu pak ik het iets simpeler aan. Ik heb mijn 

teksten van dit e-book laten redigeren. En heb goed om me heen 

gekeken naar een ontwerper die het vervolgens heeft vormgegeven. 

Het was mogelijk om dit via Fiverr.com te laten doen, maar ik heb

uiteindelijk toch voor een partij gekozen die gewoonweg goed in haar 

werk is. 

De les die ik mee heb genomen vanuit het verleden is dat ik eerst 

geld wil verdienen met een product en niet alles eerst wil uitgeven. 

Het is nu de omgekeerde wereld geworden. Eerst kijken wat werkt. 

Waar potentiële klanten echt behoefte aan hebben. Wat ze willen ko-

pen. Waar ze geld voor overhebben. En dan kan ik met advertenties 

gaan spelen om de winst eruit te halen.
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Blijf scherp op welke investeringen nu echt nodig zijn. En hierin geldt 

ook weer: je kan geen fouten maken. Juist omdat ik zoveel heb ge-

investeerd in coaching, design, een online programma en een team, 

weet ik wat ik in de toekomst echt de moeite waard vind en wat niet. 

Heel veel ondernemers zeggen online dat je door te investeren alleen 

maar goed kan groeien. In zekere zin ga je samen sneller dan alleen. 

Dat geloof ik zeker en ik weet ook dat dit zo werkt. Ik zie dit in de prak-

tijk. Maar wanneer je eigen basis niet sterk staat of is - in je zelfvertrou-

wen, in je aanbod, je bedrijf - dan kan het ook nog weleens een stap 

te ver zijn voor je. Dat was het in ieder geval voor mij wel. Te vroeg, te 

snel. En dan haal je absoluut niet het beste uit een samenwerking en 

kan het zelfs te overweldigend zijn. En dus ook niet voor je werken. 

EXTRA TIP VOOR INZICHTEN IN JE FINANCIËN:  

WERK MET PROFIT FIRST 

Wat mij enorm heeft geholpen - en waar ik pas na twee jaar zzp’en 

mee ben gestart, #eerlijkheidduurthetlangst - is het werken met het 

principeProfitFirst.Deeerstetweejaarinvesteerdeikalleswatikver-

diende. Alles. Zelfs mijn btw. Nu kan ik er wel om lachen. Maar toen 

absoluut niet. Ik had totaal geen overzicht en had geen idee wat ik nu 

eigenlijk wel of niet kon investeren. 

Sinds2020wasikhierzoklaarmeeenbenikgaanwerkenmetProfit

First én een nieuwe financiële coach: Garcia van  SPARKLE YOUR  

BUSINESS.  Een mega-aanrader als je het mij vraagt. Sindsdien heb 

ikallesoporde,werkikmetpotjesenhebikeenfinancieelplan.Een

plan voor 2020 en ook alvast voor 2021. Zo weet ik met mijn verschil-

lende diensten wat ik voorlopig ga omzetten. Natuurlijk is dit een 

schatting maar sommige van mijn diensten kan ik redelijk safe voor-

spellen. Dat houdt in dat ik van mijn winstpotje onder andere kan in-

vesteren in social media-advertenties. 
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Omdat ik het je zo ontzettend gun om het financiële stuk goed op orde 

te hebben wanneer je gaat samenwerken met een team heb ik Garcia 

gevraagd om haar expertise met jou te delen. 

Het eerste wat Garcia benoemt wanneer je wil gaan samenwerken met 

een VA is om jezelf uit te blijven betalen. “Het gebeurt veel ondernemers 

dat ze zichzelf achteraan in de rij plaatsen als het gaat over uitbetalen. 

Breng allereerst in kaart wat je vaste lasten en kosten zijn. Zowel zake-

lijk als privé. Natuurlijk neem je ook je belastingen hierin mee. Wanneer 

je dat helder hebt weet je wat je vervolgens overhoudt. Met dat stukje 

omzet kun je gaan investeren. En dat kun je dus ook doen in een team. 

Maar zorg ervoor dat je eerst inzicht en overzicht hebt voordat je gaat 

investeren. Wat op de bank staat is niet van jou. Daarvan gaan nog kos-

ten af. Je loon. Je btw. Je inkomstenbelasting. Het gaat er natuurlijk ook 

om dat je gaat werken met je winst. Maar daar gaan we later nog op in. 

Vervolgens raad ik mijn klanten aan om heel helder in kaart te brengen 

wat ze precies uit willen besteden. Soms hebben ze er echt geen idee bij 

en vraag ik ze om alvast na te denken over hoe hun bedrijf er over twee 

jaar uitziet. Wat doe je dan nog zelf? Wat besteed je uit? En welke stap-

pen kun je hier alvast op dit moment voor zetten? Dit kan heel praktisch 

zijn in de vorm van agendabeheer, social media uitbesteden, adminis-

tratie. Het helpt om een vacature uit te werken voor jezelf. Daarnaast 

kan het je heel veel ideeën geven om een va met je mee te laten denken. 

Zij zetten je vaak weer aan het denken en geven je ideetjes waar je zelf 

vast niet over na hebt gedacht.” 

Durven investeren in een samenwerking gaat niet alleen over financiën 

volgens Garcia. “Het is voor veel ondernemers supereng om deze stap 

te zetten. Tot dat moment is alles gebouwd om de ondernemer heen. En 

wanneer ze ziek worden valt alles weg. Het samenwerken met een VA 

zorgt ervoor dat je grootser leert denken. Je krijgt meer tijd voor groei. 

Natuurlijk is het essentieel dat je een blindelings vertrouwen hebt in el-

kaar. En neem ook de tijd om dit als leerproces te zien. 

Het gaat er niet alleen om wat een va kost. Maar vooral om wat een VA 

je gaat opleveren. Natuurlijk is het belangrijk dat je er zelf op vooruitgaat. 

InterviewINTERVIEW
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En dat je bedrijf groeit. Op een gegeven moment ben jij als ondernemer te 

duur om bepaalde dingen zelf te (blijven) doen.” 

Een bepaald punt waarop je het financieel kan dragen is volgens Garcia 

lastig te benoemen. “Het gaat er echt om hoeveel winst een ondernemer 

draait. En niet om de omzetten. Want als je kosten torenhoog zijn dan 

kan je nog zoveel omzet draaien, maar heb je alsnog weinig over om te 

investeren. 

Op een gegeven moment groei je zo groot dat je er klaar voor bent om 

met vaste dienstverbanden te werken. Uiteindelijk is dat voor onderne-

mers financieel aantrekkelijker. Maar het heeft ook heel veel gevolgen 

en haken en ogen. De verplichtingen die erbij komen kijken moet je wel 

willen én kunnen dragen. Je wordt namelijk verantwoordelijk voor je per-

soneel. Wanneer zij ziek zijn ben jij verantwoordelijk. 

Wanneer je start is het prima om met freelancers te werken. Zo zit je 

nergens echt aan vast en kun je het uitproberen om te delegeren en lei-

ding te geven. Zorg dat je een budget bepaalt bij de start. Hoeveel heb 

je over voor het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden? Zorg dat je 

dit zakelijk aanpakt en er niet te veel emoties bij betrekt. Je kan je geld 

maar één keer uitgeven. Dus zorg ervoor dat je hier bewust mee omgaat. 
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Natuurlijk kun je een keer je neus stoten en in een samenwerking t e-

rechtkomen die niet goed werkt. Zorg ervoor dat je heel duidelijk weet 

wat je verwachtingen zijn en dat je deze ook helder uitspreekt naar je VA. 

Wanneer je op een gegeven moment klaar bent voor een volgende stap, 

een online business manager, dan is het belangrijk om allereerst een 

jaarplan te maken. Een prognose te maken over je verwachte omzet en 

winst en de investering die je kan doen in een online business manager. 

Daarnaast is het belangrijk dat je gaat onderzoeken hoe hij of zij zich gaat 

terugbetalen. Hoe zij (vaak zijn het vrouwen) ervoor zorgt dat jij de groei die 

jij voor ogen hebt kan doorzetten in je bedrijf. Als het goed is heeft een onli-

ne business manager een directe invloed op je bedrijf. En daar mag je ook 

echt wel wat verwachtingen aan koppelen. Zorg voor een goed plan bij 

de start zodat jullie beiden weten waar je naartoe onderweg bent samen.” 

De grootste valkuil die Garcia bij haar klanten ziet is het niet opschrijven 

van hun werkwijze. “Wanneer ze gaan samenwerken met een VA heeft 

niemand de werkprocessen op papier staan. En dat is zonde. Natuurlijk 

vertrouw je erop dat een ander zijn of haar werk goed doet. Maar dan is 

het wel belangrijk dat je iemand niet zomaar de vrije hand geeft, dat je VA 

weet wat er van haar wordt verwacht. Hoe de lijnen lopen in het bedrijf, 

wat er allemaal komt kijken bij een taak. En wanneer een taak succesvol 

wordt afgerond. 

Het is een fantastische leerschool om te leren delegeren en samen te wer-

ken. Wanneer je op het punt komt dat je iemand fulltime in moet zetten, 

dan is het slimmer om iemand in loondienst aan te nemen. Zo kun je ook 

echt investeren in je team. Iemand kan meegroeien, is loyaler en natuur-

lijk ook goedkoper. 

Rode vlaggen zijn in mijn ogen rare kosten die ik zie in een ondernemer 

zijn administratie. Ook kijk ik naar de trends in winst en omzet, hoe sta-

biel zijn de cijfers? En hoe eerlijk is de ondernemer naar zichzelf toe? Ik 

zie nog te vaak ondernemers grote investeringen maken die ze wel snel 

terug denken te verdienen. Dat vind ik ontzettend onverstandig. Ik geloof 

enorm in het bewust investeren. En dat je met je gezonde verstand na 

moet blijven denken. 

Blijf jezelf afvragen of je de persoon echt nodig hebt als het over hele 

grote investeringen gaat. Je kan ook altijd vragen of je twee of drie 

maanden de samenwerking of coaching kan uitproberen. Zo zit je niet 

ergens aan vast wat je later niet kan dragen. Of wat jou niet dat resultaat 

biedt dat je voor ogen had. 

27



Wil je ergens heel graag in investeren en heb je het geld niet? Zorg dat 

je er eerst voor spaart. Dan weet je zeker dat het niet uit andere potjes 

hoeft te komen en is het minder erg als je de investering er niet direct 

uit haalt of terugverdient. Natuurlijk gun ik het je anders, maar ik zie het 

nog te vaak zo gaan. En dat vind ik zonde.” 

Het belangrijkste advies van Garcia als het over investeren gaat: “Blijf in 

de spiegel kijken, werk aan je money mindset, kijk hoe je kan sparen en 

hoe je in overvloed kan leren ondernemen.” 

Een stuk voorzichtiger investeren dan wat ik deed dus. En in principe 

heeft me dat ook enorm ver geholpen. Door het gewoon te doen. 

In het diepe te springen. Je komt altijd bovendrijven. En je kan altijd 

terugkomen op bepaalde keuzes. In het laatste hoofdstuk deel ik wat 

meer over mijn eigen lessen in het samenwerken met anderen en het 

investeren in een team. 

Op dit moment heb ik ervoor gekozen dat ik minimaal 10% van mijn 

omzet wil investeren. Dat is mijn winst. Natuurlijk kan ik een groter 

gedeelte investeren maar ik heb op dit moment weinig nodig behalve 

mijn advertentiebudget en eventueel advies hoe ik dit zo goed als 

mogelijk in kan stellen/zetten. Want dankzij mijn advertenties ben jij 

dit nu aan het lezen. Anders was dat toch een stuk lastiger! Dus kijk 

ook vooral naar wáár je in wil investeren.

EXTRA TIP: VIND JE HET TOCH TE SPANNEND? START VIA FIVERR.

COM OF EEN RUILDIENST

OefeneenmaandmetklussendiejeviaFiverr.comkanuitbesteden.

Dan kun je oefenen met het delegeren van werk. Het is best bijzonder 

om iemand in je (virtuele) team te krijgen. Ik vind het persoonlijk een 

enorm vertrouwen wat ondernemers geven. En dat vertrouwen wil ik 

heel graag aan mijn kant eren. 

Ook kun je het samenwerken uitproberen met gesloten beurzen om 

zo elkaars expertise in te zetten. Zo heb ik in het verleden een prach-

tige fotoshoot gehad en in ruil daarvoor heb ik mijn VA-werk ingezet. 
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Zo kun je ook oefenen met het samenwerken met een VA. Alleen als 

de ruil natuurlijk volledig klopt en goed voelt. Ikzelf zou dit niet zo snel 

meer doen, maar als je het allebei zo voelt en ziet kun je het zeker op 

deze manier testen. Wees van tevoren wel allebei heel duidelijk over 

de ruildienst. Wat jullie verwachtingen naar elkaar zijn en wanneer de 

dienst is ingewisseld. En misschien wil je vervolgens wel samen blij-

ven werken, jeej! Dat kan natuurlijk ook. 
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Hoofdstuk 3. 
WAT BESTEED IK 
UIT EN WAT ZIJN 
NORMALE KOSTEN? 
In alles blijft mijn advies: lees je in en laat je goed informeren. Op ieder 

punt in het ondernemerschap kunnen er weer andere constructies 

interessant zijn. En je kan starten met een samenwerking waarin je 

als zzp’er beschermd bent. Maar je wel hogere freelancerstarieven 

betaalt. Het kan zijn dat je op een gegeven moment een bv hebt. Of 

een vof. Dan kunnen er weer andere constructies interessant worden. 

Zelf werk ik met freelancers samen en die betaal ik hun uurtarief. 

Zonder contracten of gedoe. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn 

eigen werk. 

Voordat ik voor mezelf startte werkte ik als VA op basis van payrol-

ling. Ik werkte voor een VA-bureau in Breda en zij huurden mij in op 

de payroll. Dat betekent dat ik in principe in dienst was van dat pay-

rollbedrijf en niet bij het VA-bureau. Zij huurden mij in voor een laag 

uurtarief plus bijbehorende kosten. Dat was nog steeds een stuk aan-

trekkelijker dan mij als freelancer inhuren. 

In principe kun je alles uitbesteden wat je wil. Zie het online onder-

nemen als een grote snoepwinkel en je kan zelf je lievelingssnoep-

jes kiezen, sommige proeven en uitproberen. Zeker wanneer je met 

freelancers gaat samenwerken zit je niet zo snel ergens zomaar aan 

vast. Welke snoepjes dat zijn? Denk bijvoorbeeld aan: 

 | Klantenservice 

 | Marketing 

 | Administratie 

 | Advertenties 

 | Eventmanagement 

 | Contentcreatie 

 | Businessmanagement 

 | Sales 

30



Ga eens na wat jij allemaal doet in je week, wat het je kost en vooral 

ook wat het je oplevert. Dit zijn natuurlijk categorieën waar jij jouw 

eigen werkzaamheden onder kan plaatsen. Stel je voor dat jij een we-

kelijkse nieuwsbrief stuurt, dan kun je dit hele project uitbesteden van 

a tot z wanneer je dat zou willen.  

Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld je klantenservice uit te beste-

den. Hoogstwaarschijnlijk is dit geen omzetgenererende activiteit 

voor je. Natuurlijk kan het je wel omzet kosten wanneer dit onderdeel 

niet goed geregeld is of loopt. Wanneer je klanten niet goed worden 

geholpen,danheeftdatzekereennegatiefeffect.Demailboxiseen

plek waar ontzettend veel tijd verloren gaat. Even een vraag, een af-

spraak die toch moet worden verplaatst. Of een mail van een poten-

tiële klant die benieuwd is naar de mogelijkheden van je dienstver-

lening. Of een update en een vraag van een klant. Als je dit niet goed 

inricht kan je hier ongelofelijk veel tijd en energie op lekken. 

Veel ondernemers die ik spreek zijn van mening dat ze hun mailbox 

nooit uit zouden kunnen besteden. Ze denken dit omdat hun expertise 

enormspecifiekis.Ofomdatzehetideehebbendathunklantenhier

nooit mee akkoord zouden gaan dat ze geen rechtstreeks antwoord 

krijgen. Of ze hebben het gevoel dat een freelancer nooit hun taal kan 

spreken. En dat je dus een mismatch ervaart in de klantbeleving. 

Ik heb ontzettend veel meters gemaakt in de klantenservice van gro-

te online ondernemers. Zelfs nu heb ik klanten geholpen om dit goed 

door te laten lopen tijdens de vakantie van een collega. En vervang ik 

tijdelijk de ondernemer zelf tijdens ziekte of vakantie. 

Ik ben van mening dat je de klantenservice prima kan uitbesteden. 

Maar niet aan iedereen. Er zijn enorm talentvolle freelancers die lief-

de in hun toetsenbord meenemen. En ik zie mezelf daar zeker als 

eentje van. 

Hoe kun je dit voorbereiden wanneer je de klantenservice wil uitbe-

steden? Bijvoorbeeld tijdens je vakantie? Ik heb een vriendin die ik 

tijdens haar vakantie ondersteun in haar klantenservice zodat zij echt 

even af kan schakelen. Haar aanbod is absoluut een nieuwe wereld 

voor mij. 

Hoe wij dit afstemmen? Zij heeft een overzicht voorbereid met de 

meestgestelde vragen en antwoorden. Ook krijg ik een werkproces 

wat ik moet doen zodra er een product is besteld. En dan nog kun je 
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niet alles volledig voorbereiden en uitsluiten. Maar wanneer je iemand 

hebt gevonden die de juiste toon heeft. Die jij vertrouwt. Dan kom je 

samen ontzettend ver. 

Waar ik in geloof is dat je als klantenservicemedewerker of wat je 

ook doet als freelancer binnen het team de ondernemer niet continu 

belast met de vragen die je tegenkomt. Maak in het begin iedere dag 

een lijstje met de vragen die je niet kan beantwoorden. Zo ga je de 

ondernemer niet nog meer overspoelen, maar is er een vast moment 

en een vast document met de vragen die je tegenkomt. Dit kun je op 

een gegeven moment naar één keer per week door laten groeien. Zo 

deed ik dat vaak bij klanten die wat minder in de uitvoer wilden zijn. 

Eén keer per week checkte ik even in met de lopende vragen die 

geen haast hadden en zo kun je je klant steeds meer en meer ontzor-

gen. En ze het gevoel geven dat jij het echt onder controle hebt. 

Klantenservice is natuurlijk maar een onderdeel van het ondernemer-

schap. Je kan er zelf voor kiezen waar jij wil starten met uitbesteden. 
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Je kunt starten met een allround VA die van alle markten thuis is of 

met een expert. 

Je hebt allround VA’s die overal in mee kunnen en je op meerdere 

vlakken kunnen ondersteunen. En je hebt experts die heel goed zijn 

inéénonderdeel.Bijvoorbeelddefinanciëleadministratie,boekhou-

ding, advertentiecampagnes, socialmediabeheer, contentcreatie, sa-

les, enzovoorts. 

Je betaalt voor ervaring en voor expertise. Zo zul je in je zoektocht 

naar een VA verschillende tarieven tegenkomen. De startende VA 

heeft natuurlijk wat minder ervaring en kun je hele concrete taken 

geven. Zij kunnen je socialmediaberichten inplannen bijvoorbeeld. 

Een podcast editen en online zetten. Een blog plaatsen. Een nieuws-

brief inplannen. Een webinar klaarzetten op basis van een checklist. 

Simpele vragen beantwoorden in de klantenservice. 

Hoe langer je samenwerkt hoe meer iemand misschien kan oppak-

ken. Het is ook fijn om samen even af te tasten of jullie een goede

match zijn. Een VA die dit soort handige werkzaamheden op zich 

neemt vraagt tussen de 35 en 50 euro per uur. 

Pin me niet vast op uurtarieven. Iedereen is vrij om zijn eigen tarief te 

bepalen. Er zijn goedkopere starters. En ook zeker duurdere VA’s. Die 

heel goed zijn in allerlei handige werkzaamheden en misschien hun 

tarief meer dan waard zijn omdat ze heel snel werken. 

Je betaalt natuurlijk per uur maar een VA met meer ervaring is vaak 

veel sneller dan een startende VA. En zo is een hoger uurtarief hele-

maal niet raar, omdat ze ook minder tijd nodig hebben voor het werk. 

Zohebikmetmijntariefvoorbackoffice-managementsomsookwat

klantenservicewerk wat je misschien lager zou inschatten qua tarief. 

Maar omdat ik zo snel en zelfstandig werk weet ik dat dit een hele 

goede investering is voor de klant. 

De wat meer ervaren VA’s vragen tussen de 45 en 60 euro per uur. Zij 

kunnen bepaalde werkzaamheden volledig zelfstandig van je over-

nemen zodat je ook echt ontzorgd wordt. 

Er is wel een verschil tussen een allround VA en een expert. Experts 

vragen soms net een iets hoger uurtarief, tussen de 55 en 75 euro. 

Dan gaat het over e-mailmarketingcampagnes, advies, socialm-

edia-advertenties, SEO.Allerlei hele specifiekewerkzaamheden die

veel kennis vergen. 
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Naast VA’s kun je ook samenwerken met een online businessmana-

ger. Dat is een professional die je ondersteunt in het dagdagelijkse 

management van het bedrijf. Een businessmanager kan ook weer 

een expertise hebben maar richt zich voornamelijk op businessma-

nagement. Zoals de titel al doet vermoeden. ;) Wat kun je verwachten 

van een businessmanager en op welk punt is het interessant om een 

businessmanager aan te nemen? Op een gegeven moment kun je 

als ondernemer te druk zijn met het managen van je team en van het 

werk wat erbij komt kijken. Dat terwijl jij je focus nodig hebt voor de 

bedrijfsgroei en optimalisatie. Dan kan je op een punt komen dat jij 

wat meer uit de wind wordt gehouden en dat iemand anders de klan-

tenservice overneemt en ook het contact met het team onderhoudt. 

Het kan je helpen om te ondervinden wat voor ondernemerstype je 

bent. Tony Robbins heeft het over drie verschillende types: de artiest, 

degene die het werk graag doet en kan. Dit kun je zien als de speci-

alist. Ook heb je de ondernemer, degene die dingen kan creëren. En 

daarnaast heb je de manager, dat is degene die anderen goed kan 

begeleiden en aan kan sturen. We hebben allemaal een combinatie in 

ons, maar tegelijkertijd hebben we ook allemaal een voorkeur. 

Wanneer je in essentie een echte ondernemer bent heb je waar-

schijnlijk niet zoveel met managen. En kan het op een bepaald punt 

interessant zijn om een businessmanager aan te nemen die het ma-

nagen voor jou overneemt. Met alle stappen die je zet in het groeien 

van een team is het belangrijk om je kostenplaatje in acht te houden. 

Te kijken wat een extra teamlid of online businessmanager bijdraagt 

aan jouw bedrijfsgroei of aan de kwaliteit van jouw leven. Dat laatste 

is natuurlijk onbetaalbaar. 

Delegeren kun je leren 
Dit onderstaande stukje komt uit het boek The Clockwork Effect. Ik wil-

de dit graag met je delen omdat het voor mij achteraf veel duidelijk-

heid heeft gegeven. Zodat je hier duidelijker op kan sturen wanneer je 

start met uitbesteden. 
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DE SCHRIJVER SPREEKT HIER OVER DE 4 D’S VAN EEN CLOCKWORK-BEDRIJF. 

  DOING. Dit is de fase waarin je alles zelf doet. Je weet hoe het moet 

en je doet het goed (genoeg). De eigenaar doet alles. 1

2

3

4

DECIDING. In deze fase geef je taken aan andere mensen. Ze proberen 

de taak zo goed mogelijk te doen en komen vervolgens terug met vra-

gen. Ze willen je goedkeuring of dat je iets voor je oplost. Als er iets on-

verwachts of afwijkends voordoet in de taak, komt de persoon weer bij 

je terug om jou te vragen een beslissing te nemen. Mike Michalowicz 

benoemt dat de meeste ondernemers deciding verwarren met dele-

gating. Als je iemand anders een taak geeft, maar tegelijkertijd vragen 

moet beantwoorden om die taak gedaan te krijgen, ben je niet aan het 

delegerenmaaraanhetbeslissen.Werkwordtzoeenconstante,aflei-

dende stroom aan vragen van medewerkers. Uiteindelijk wordt het zo 

erg dat je uit frustratie je handen in de lucht gooit en besluit om ‘dan 

maar terug te gaan naar hoe het eerst was’ en al het werk zelf te doen. 

DELEGATING. In deze fase ben je in staat om de taak aan een mede-

werker te geven en die persoon de gelegenheid te geven zelf knopen 

door te hakken over de uitvoering van die taak. Deze persoon is volle-

dig verantwoordelijk voor het afronden van de taak. 

DESIGNING. Dit betekent dat je werkt aan de voortdurende evolu-

erende visie voor je bedrijf en de flow van het werk die deze visie

ondersteunt. Het bedrijf regelt het dagelijkse reilen en zeilen zelf. Je 

werk is verheven tot het managen van het bedrijf aan de hand van 

cijfersenhetsleutelenaandeflowvanhetbedrijfalsdedingenniet

zo gaan zoals ze zouden moeten gaan. Je bent niet langer nodig om 

het werk te doen. Je houdt toezicht op het werk. 
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Na het lezen van The Clockwork Effect snapte ik zelf beter waar het bij 

mij misging in het samenwerken met een team. Ik bleef hangen in de 

deciding-fase. Toen had ik het niet in de gaten natuurlijk. Wat ik wel 

begreep is dat er een heleboel extra werk op mijn bordje lag. En ik zag 

het niet voor me om zowel mijn werk te doen, het bedrijf te bouwen 

én daarnaast alles en iedereen te managen. Ik dacht destijds dat dit 

lag aan mijn competenties. Dat geloof ik ook nog zeker. Maar het was 

ook vooral een verkeerde manier van uitbesteden. 

Tijdens het schrijven van mijn boek dacht ik natuurlijk zelf ook veel 

na over eerdere samenwerkingen. En mijn ervaring met een team 

dat zelfstandig functioneerde. In mijn eerste baan in loondienst, bij 

het re-integratiebureau, had ieder teamlid zijn eigen verantwoor-

delijkheden. Er waren zeker vergaderingen. En incheckmomenten. 

Overleggen. Maar in principe had iedereen zijn eigen agenda, doel-

stellingen en klanten. Mijn collega’s hadden ook meerdere verant-

woordelijkheden naast elkaar. Zoals sales, marketing, coachtrajecten, 

NLP-opleidingen verzorgen, acquisitie, netwerkgesprekken voeren, 

enzovoorts. Dit werd niet gemicromanaged. Het was juist de bedoe-

ling dat iedereen zichzelfwas en iedereen floreerde, juist omdat ze

werkten vanuit hun eigen krachten en talenten. Natuurlijk vanuit de 

hogere visie van het bedrijf. Maar er waren niet zozeer uitgebreide 

stap-voor-stap-handleidingen. Er waren doelstellingen en resultaten 

waar we naartoe werkten en daarbinnen was er behoorlijk veel vrij-

heid om zelf te bepalen hoe je die zou behalen. 

Dat is natuurlijk ook wel een heel ander voorbeeld. Het was een fysiek 

kantoor met mensen in loondienstverband, die jarenlang bij dezelfde 

organisatie werkten. Maar hier zitten wel mooie lessen in verborgen. 

Hoe zou het zijn om verantwoordelijkheden en resultaten uit te beste-

den? En niet zozeer taken? En hoe zou het kunnen werken om bij de 

start van een samenwerking al heel duidelijk te maken dat je ernaar-

toe wil werken dat je teamlid zo zelfstandig mogelijk zijn of haar eigen 

stukje verantwoordelijkheid op kan pakken? Dan wordt het samen-

werken volgens mij in ieder geval een stuk lichter én leuker. 
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Hoofdstuk 4. HOE VIND 
IK MIJN MATCH? 

Er zijn in de afgelopen jaren ontzettend veel zzp’ers bij gekomen. En 

ook een flink aantalVA’s.Virtual assistants. Online professionals die

je op afstand kunnen helpen met allerlei soorten to-do’s en werk-

zaamheden. Dus via welke manier kan jij jouw ideale match zoeken 

(en vinden)? 

Via via werkt volgens mij nog steeds het beste. De meeste klanten 

en langdurige samenwerkingen heb ik dankzij mijn netwerk gekre-

gen. En dat is absoluut iets waar ik trots op ben. Wanneer je goed 

werk levert word je opgemerkt en gezien. Het tegenovergestelde heb 

ik de afgelopen jaren ook meegemaakt. Ik heb talloze ondernemers 

gekoppeld aan VA’s in mijn netwerk. Als ik iets heb geleerd is dat on-

dernemers altijd willen investeren in het uitbesteden van werkzaam-

heden waar zijzelf niet blij van worden. En dan wil je het liefst met 

iemand samenwerken waarvan je weet dat hij of zij goed is. Het is net 

als met een creatieveling die een portfolio heeft opgebouwd: wan-

neer je weet wat een VA in haar portfolio heeft aan klanten, dan geeft 

dit een gevoel van vertrouwen. 

Dan nog hoeft een goede doorverwijzing niet jouw ideale match te 

zijn. Dat is niet volledig te voorspellen. Maar je kan zeker je eigen net-

werk inschakelen wanneer je hulp nodig hebt. Je omgeving kent jou 

en weet wie bij jou aansluit. Wat je nodig hebt en hoe iemand zou 

kunnen aansluiten bij jou, je missie en je bedrijf. 

Online via een oproep: hier heb ik zelf goede ervaringen mee opge-

daan. Gewoon online delen wat je zoekt, dan wordt het bijna vanzelf 

opgepikt via social media en verder gedeeld met anderen in verschil-

lende Facebookgroepen. Ik kreeg per ‘vacature’ gemiddeld veertig

reacties van VA’s. En dat terwijl ik het alleen maar deelde via mijn 

 eigen socialmediakanalen. 

37



Via een VA-databank: voor de Nederlandse en Belgische markt zijn er 

verschillende VA-databasen, waar je een VA kan vinden of jezelf als 

VA aan kan melden.  REGELHELDEN  is er een van. Superhandig om te 

zoekenopspecifiekecriteria,zoweetjeprecieswatiemandsexperti-

se is.   BLUEBERRY DYNAMIC   biedt ook een interessant platform. 

→VA’svolgenviasocialmedia.Laatjegoedinformeren,kijkzorgvuldig

om je heen en schakel je netwerk in. Daarnaast is het zeker aan te 

raden om via social media, wanneer je daar zelf ook actief aanwezig 

bent, VA’s te volgen. Zo ga je alvast de verbinding aan op het moment 

dat je een eventuele samenwerking aan het voorbereiden bent. En 

kun je zonder dat je op dit moment al direct iemand nodig hebt wat 

rondkijken en kijken of iemand je aanspreekt. 

Er zijn ontzettend leuke VA’s die je meenemen in hun online werkwe-

ken.Je kan zevindenvia Instagram en Facebook. Ga gewoon eens

op onderzoek uit en laat je verrassen! Mocht je het lastig vinden om 

leuke accounts te vinden, vraag dan eens in je omgeving of zij een 

leuk account kennen. 

38

https://regelhelden.com
https://blueberrydynamic.nl


Hoofdstuk 5. 
HOE BEREID IK 
EEN SAMENWERKING 
ZO GOED MOGELIJK 
VOOR? 
Wat moet je zelf voorbereiden aan mindsetwerk, in je werkdagen en 

in je bedrijf? 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ik ben ervan overtuigd dat 

het je gaat helpen om jezelf voor te bereiden wanneer je wil gaan uit-

besteden. En tegelijkertijd is het ook echt iets wat je vooral gaat leren 

en ontdekken in de praktijk. 

In mijn ogen is het voorbereiden 

niet alleen puur praktisch. Zoals 

ik al eerder beschreef gaat het 

samenwerken zoveel verder dan 

alleen een taak over de virtuele 

schutting gooien. Jij kan jezelf 

zo goed mogelijk voorbereiden 

door eerst een stapje terug te 

doen. Overzicht te creëren. Het 

grotere plaatje te zien. En te blij-

ven kijken of je er al aan toe bent 

om samen te werken. 

Zo heb ik het recent nog mee-

gemaakt dat een ondernemer 

wilde starten met mij. Ik zou een 

grote rol spelen in haar dagda-

gelijkse online businessma-

nagement zodat zij door kon 

groeien. En tijdens onze livedag 

sloeg de paniek toe. Ze voel-

de aan alles dat ze er nog niet 

klaar voor was. Ze wilde het van 

 tevoren zo graag en wij hadden 

ook een superleuke klik. Maar 

soms kan je met je hoofd din-

gen heel graag willen, maar ben 

je er gewoonweg nog niet klaar 

voor. Ik snapte het direct en ben 

alleen maar blij dat ze het bij de 

start al voelde. Het zou zonde 

zijn wanneer je iets aangaat te-

gen je eigen gevoel en intuïtie 

in. Daar help je niemand mee. 

We hebben het goed afgerond 

en komen misschien in de toe-

komst weer samen. 

In het eerste hoofdstuk ging het 

al over welk moment je start met 

uitbesteden.Hetfijnst ishetna-

tuurlijk dat je wel enigszins de 

ruimte hebt voor iemand. Het 

zou natuurlijk niet de  bedoeling 
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hoeven te zijn dat je je VA aan 

het handje mee moet nemen 

in haar werkdag. Maar het is wel 

handig dat je de ruimte hebt, 

sowieso mentaal, om vragen te 

beantwoorden. Of om wat vaker 

af te spreken om zaken door te 

nemen. Wanneer je hier alleen 

maar meer stress van krijgt, 

dan ben je eigenlijk al te druk. 

Misschien kun je je nieuwe col-

lega ook vragen om mee te den-

ken hoe jij zo snel mogelijk wat 

meer ruimte krijgt in je agenda. 

Zodat je wel de ruimte hebt om 

samen te werken. Want een sa-

menwerking gaat je ruimte, tijd 

en geld opleveren. Maar zal het 

ook eerst kosten. 

In een volgend e-book ga ik die-

per in op hoe je je online backof-

ficezogoedmogelijkkaninrich-

ten. Zeker wanneer je virtueel en 

op afstand gaat samenwerken is 

hethandigomjebackofficeon-

line zo goed mogelijk in te rich-

ten. Zodat iedereen erbij kan, je 

handig alle taken op één plek 

terug kan vinden en je makkelijk 

op één plek kan communiceren. 

Wat ik je zeker aanraad is de 

klus of de werkzaamheden die 

je uit wil besteden eerst zelf 

voor de laatste keer op te pak-

ken. De stappen uit te werken 

in een werkbeschrijving. En dan 

timen hoelang jij ermee bezig 

zou zijn. Dit kun je heel makke-

lijk doen met een gratis online 

timer, zoals Toggl. Vervolgens is 

het belangrijk om voor jezelf de 

afweging te maken of het je in-

vestering waard is om het uit te 

besteden. 

Het vastleggen van je werk-

zaamheden geeft je zoveel 

meer inzichten. Je gaat ontdek-

ken of het allemaal wel zin heeft 

wat je doet. Heel veel van wat 

we doen is maar opvulling van 

je tijd. Zo blijkt het dat 20% van 

onze acties voor 80% van de om-

zet zorgt. Wat zijn deze acties bij 

jou? En hoe zou het zijn wanneer 

jij je alleen hierop hoeft te focus-

sen? Dan wordt het uitbesteden 

alleen nog maar winstgevender 

voor je! 

Om te onderzoeken waar voor 

jou de winst ligt ga je allereerst 

kijken wat je nu eigenlijk alle-

maal doet. Houd het de komen-

de tijd eens bij voor jezelf waar 

je tijd naartoe gaat. Niet alleen 

in je werk. Maar ook privé. Waar 

besteed je in je dagen tijd aan?
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Breng overzicht aan in je werk. In je dag. In je week. Wat doe je allemaal, 

wat levert het je op en wat kost het je? 

Vervolgens ga je kijken naar je lijst met taken, to-do’s, afspraken. 

Waar krijg je energie van? Wat kost je vooral energie? 

En welke werkzaamheden zijn letterlijk winstgevend? 

Wat zijn omzetgenererende activiteiten? 

Wat werkt het sterkst voor jou? 

Waar word je het meest blij van? 

En waar het minst blij van? 

Als je zou mogen kiezen, wat is dan volgens jou de meest winstgevende 

routine die je hebt? 

Dat kan letterlijk winst op je bankrekening zijn maar ook winst in energie. 

Daarnaast wil ik ook dat je voor jezelf kijkt wat je minst winstgevende 

routine is. 

Je bent gestart met het aanleggen van een lijst met de werkzaamheden 

die je doet in een week. Nu wil ik dat je naar dezelfde werkzaamheden 

kijkt en gaat zien wat voor jou de terugkerende taken zijn. 

Als VA werkte ik met een online projectmanagementsysteem, omdat ik 

voor minimaal tien verschillende klanten werkte. Zij hadden allemaal hun 

eigen plekje in het systeem met hun projecten en werkzaamheden. Naast 

de projecten en taken die hieruit voortkwamen waren er ook terugke-

rende taken. Sommige kwamen iedere werkdag terug, andere éé keer 

per week. En sommige weer één keer per maand. Vervolgens moest ik 

mijn dag plannen op basis van deze terugkerende taken en de deadlines 

binnen de projecten. Zo ging ik vervolgens mijn prioriteitenlijstje maken. 

Ik wil je uitnodigen om met deze blik te kijken naar je bedrijf. Alsof je je 

werk gaat overdragen aan iemand anders. Je gaat het slimmer inrichten 

en bundelen voor jezelf. Eerst terug naar je terugkerende taken. Je kan 

je voorstellen wat hierbij komt kijken. Mail, klantenservice, social media, 

sales, administratie. Noteer voor jezelf wat jouw terugkerende taken zijn. 

SCHRIJFOEFENING
Overzicht in je werkweek 

41



Ik besef dat het grote vragen zijn die tijd nodig hebben, maar zodra je 

hier een keer wat uitgebreider naar gekeken hebt kun je hier grote stap-

pen in zetten. Niet alleen kun je deze werkzaamheden gaan bundelen, 

handiger gaan plannen voor jezelf, maar misschien op de langere ter-

mijn ook wel uitbesteden. En zo krijg je nog meer ruimte voor jouw eigen 

echte winstgevende routines. 

Naast de terugkerende taken ga je ook kijken naar je projecten op korte 

en langere termijn. Welke projecten heb jij op de planning staan of ben 

je aan het doen? Vervolgens wil ik je ook uitnodigen om deze projec-

ten naast jouw eigen berg te leggen. Welke projecten dragen bij aan 

het grotere geheel? Welke projecten helpen jou je hogere groeidoel te 

behalen? En welke zijn er vooral om andere bergen te beklimmen? Zijn 

er zaken die je nu opmerkt die vooral afleiding zijn om maar niet aan je 

grotere doelen te hoeven werken? 

Ga voor jezelf kijken welke projecten bijdragen aan de langetermijn-

groei. En bedenk alvast hoe je die op de agenda zou willen zetten. En 

als je hier vorige maand een start mee hebt gemaakt, kijk dan hoe het je 

lukt om hier ruimte voor te blijven maken. 

Vervolgens wil ik je vragen om te kijken naar de frequentie van de te-

rugkerende taken om dat alvast in je achterhoofd mee te nemen in je 

planning. Er is volgens mij geen vaste frequentie waarop dingen moeten 

behalve dan de belastingdienst, die heeft daarin strakke kaders. Verder 

ben jij zelf de baas en mag je volgens mij zelf weten wat je frequentie 

wordt. Als je dit maar helder communiceert naar je omgeving en klan-

ten. Zo reageer ik binnen twee werkdagen op mijn mails. Heb ik ervoor 

gekozen om één keer per week een podcast online te zetten. Wil ik mi-

nimaal drie keer per week actief bewegen/sporten. Kies ik ervoor om 

iedere week op zondag mijn weekplanning te maken. Werk ik op vrijdag 

mijn administratie bij. Heb ik iedere laatste donderdag van de maand 

een online groei- en samenwerkdag georganiseerd voor de online busi-

ness community. En organiseer ik iedere eerste vrijdag van de maand 

een online plan workshop in de community.

Als je hier voor jezelf een overzicht van hebt weet je straks ook hoe je kan 

gaan puzzelen in je weken. 

Zo kun je keuzes gaan maken. Zaken schrappen. En tijd inrichten voor 

jouw werkprocessen. 
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Hoofdstuk 6. 
HOE START IK EEN 
SAMENWERKING? 

Wanneer je tot hier bent gekomen dan heb je misschien al wat  ideetjes 

opgedaan voor jezelf. Wat je wel of niet zou willen doen. Wat je zoekt 

en hoe je dit aan gaat pakken in de praktijk. In dit hoofdstuk heb ik nog 

een paar handige tips op een rijtje gezet die je helpen met het goed 

en succesvol opstarten van een samenwerking. 

Welke vorm je ook kiest, het kan handig zijn om voor jezelf na te den-

ken hoe je de samenwerking vast wil leggen. Wat de afspraken zijn die 

je wil maken en hoe je deze op papier gaat laten zetten. 

Ik heb verschillende soorten samenwerkingen gehad. Afspraken die 

mondeling zijn gemaakt. Op papier zijn gezet. Er zijn contracten op-

gesteld. Geheimhoudingsverklaringen. Ik heb alles wel voorbij zien 

komen. In principe vind ik het prettig om me te schikken richting mijn 

klanten, maar het heeft zo zijn voordelen wanneer je hierin zelf het 

initiatief neemt natuurlijk. 

Zeker sinds het intreden van de AVG in 2018 zijn er bepaalde zaken die 

vastgelegd moeten worden in een verwerkersverkaring. Je kan deze 

heel makkelijk online bestellen. Zelf heb ik een aantal documenten bij  

  CHARLOTTE’S LAW   besteld. Zij is een jurist voor online ondernemers en 

heeft een webshop vol handige documenten. Bij de Belastingdienst en 

de KvK kun je ook interessante en handige documenten downloaden. 

Handige zaken om alvast over na te denken
Wat ik je aanraad is na te denken over de aantal uren en de duur 

van de samenwerking. Wil je daar afspraken over maken of juist af-

spreken dat je daar geen afspraken over maakt? Alles is mogelijk, als 

je het voor jezelf maar helder hebt. En vervolgens ook duidelijk kan 
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communiceren. Zeker bij de start van een nieuwe samenwerking is 

verwachtingsmanagement alles. Wanneer je sommige zaken maar 

voor jezelf houdt of niet uit durft te spreken, heb je wat mij betreft een 

valse start die je niet zo snel meer in kan lopen. 

Een van de zaken waar je ook over na kan denken is de inwerkperio-

de. Wie investeert er in de samenwerking? Vind jij dat jij alle uren van 

je nieuwe teamlid moet betalen? Of verwacht je stiekem dat je nieu-

we collega dit voor haar eigen rekening neemt? Je leest het al. Zodra 

je met anderen gaat samenwerken kom je erachter dat anderen an-

ders zijn dan jij. Gelukkig maar, anders zou de wereld een stuk saaier 

worden. Of juist niet natuurlijk. Maar als er iets is waar gedoe van komt 

ishetonuitgesprokenverwachtingen.Ikhebzelfgeleerdhoefijnhet

is om dit open en bloot te leggen. 

Dat deel ik ook altijd met mijn klanten. Ik vertel dat ik een gedeel-

te van de inwerkperiode voor eigen rekening neem. Ik time het wel 

maar zet het als korting op de rekening. Je kan ook afspreken dat het 

startgesprek, de evaluatie en het inlezen voor eigen rekening wordt 

genomen. En dat je de rest wel betaalt. Dit is ontzettend persoonlijk. 

Sommige VA’s zullen alles rekenen en de timer vanaf minuut 1 aan-

zetten. Ook prima natuurlijk. Maar als jij hier stiekem andere verwach-

tingen bij hebt, dan zou ik dat vooraf zo snel mogelijk bespreken. 

Ik geloof niet in gratis werken voor klanten, maar ik geloof wel in inves-

teren in de relatie. En die mag van twee kanten komen. Bedenk dus 

goed wat je verwachtingen en wensen zijn rondom de inwerkperiode. 

Ook zul je ermee te maken krijgen dat je nieuwe collega langer doet 

over taken waar jij twee keer zo snel in bent. Kijk hoe je dit voor jezelf 

kan managen. Wat is realistisch zonder iemand onder druk te hoe-

ven zetten? Je kan best aangeven hoelang jij ergens mee bezig bent 

bijvoorbeeld. En een proefperiode afspreken of een startperiode. 

Uiteindelijk gaat het niet om het tempo maar om de resultaten die 

iemand levert. 

Een proefperiode kan ook ontzettend helpen om het samenwerken 

niet te zwaar en te groots te maken voor jezelf. Spreek af dat jullie 

een maand of twee maanden gaan samenwerken en evalueer tus-

sendoor.Sowiesofijnomdatnadeeersteweek,deeerstemaanden

ook aan het einde van de proefperiode te doen. 
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AFSPRAKEN MAKEN OVER DE INWERKPERIODE 

WanneerjenieuwecollegaofVAstartkanhetfijnzijnomindeeerste

weken ook bepaalde afspraken te maken over het inwerken. 

Je kan iedere dag aan het begin of einde van de werkdag een daily 

huddle afspreken. Een daily huddle is een dagelijks overlegmoment 

van zo’n vijftien minuten waarin je elkaar op de hoogte brengt en weet 

wat er speelt. 

Zeker in het begin kan het interessant zijn om iedere dag een kort 

overleg te plannen en te vragen of je teamlid (hier kun je ook VA, 

collega, stagiaire lezen) een lijstje maakt met de vragen die hij of zij 

heeft. Zo voorkom je dat je elkaar in die eerste dagen en weken gaat 

overspoelen met vragen. 

Kijk of je dus vaste overlegmomenten kan afspreken met elkaar en 

vraag of alle vragen die er spelen op dat moment kunnen worden ge-

steld.Zowerkjeefficiëntsamen.Ennatuurlijkkunjeookaltijdafspre-

ken dat als er urgente zaken spelen, dat je dan even tussendoor belt. 

Winstgevende routines creëren 
binnen de samenwerking
Na de intensieve inwerkperiode is het nog net zo belangrijk om in ver-

binding met elkaar te zijn. Zeker wanneer je op afstand online samen-

werkt is het zo belangrijk om elkaars taal te blijven spreken. Je kan 

heel makkelijk elkaar uit het oog verliezen. Kijk welke winstgevende 

routines je wil afspreken met het team en hoe je dit op regelmatige 

basis kan afstemmen. 

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om het dagelijkse moment te blij-

ven afspreken. Ook kun je dat één keer per week doen of één keer 

per maand. Dat ligt natuurlijk aan jou,wat je zelf fijnvindt enwat je

karakter is. Zeker wanneer je teamlid ook voor jouw klanten werkt kan 

het heel slim zijn om wekelijks te overleggen. Om zo de kwaliteit te 

kunnen waarborgen en bij te sturen waar nodig. 
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Wanneerjevirtueelsamenwerktkanhetookheelfijnzijnomelkaaraf

entoeofflinetezien.Hetligternatuurlijkaanwaarjulliewonen,maar

het kan de band versterken om elkaar sowieso één keer per jaar te 

zien. De samenwerking te vieren. Of anders online een ongedwongen 

en spontaan moment af te spreken. 

Ik heb groeiborrels georganiseerd voor mijn klanten om elkaar onge-

dwongen en offline te ontmoeten. Ik geloof enorm in de krachtvan

verbinding. Van het bouwen aan goede en duurzame relaties. Niet 

alleenmetklantenmaarookmetjeteam.Hetisnatuurlijkveelfijner

om langere tijd met eenzelfde team samen te werken dan iedere keer 

opnieuw te starten. 

Wat als een samenwerking niet werkt?
Toch is het net zo belangrijk om te signaleren wanneer het niet werkt 

als te vieren wanneer het wel goed gaat. Het is zonde van je energie, 

tijd en geld om samenwerkingen aan te houden die niet goed voor 

jou en je bedrijf werken. 

Soms is het een gevoelskwestie, dan weet je niet zo goed wat er niet 

klopt, maar je voelt dat het niet klopt. Neem dat onderbuikgevoel 

absoluut serieus. Overleg het met anderen in jouw omgeving maar 

wees trouw aan jezelf. Jij bent de baas. Het is jouw bedrijf. Soms is 

het net als met een slechte relatie, dan vind je het lastig om het los te 

laten omdat je niet weet wat je ervoor terug krijgt. En je er misschien 

al moe van wordt als je nadenkt over het opnieuw starten van een 

samenwerking. 

Wat ik je gun is dat de kennis van jouw werk(wijze) en bedrijf in jouw 

bedrijf blijft. Wanneer je dit op papier zet of laat zetten zorg je ervoor 

dat je niet afhankelijk wordt van jouw teamlid. Ik heb het vaak genoeg 

gezien dat ondernemers toch een bepaalde mate van afhankelijkheid 

ervaren omdat zij niet de technische, administratieve of inhoudelijke 

kennis hebben van systemen, programma’s en tools die nodig zijn om 

het werk door te laten lopen. 
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Zo heb ik al hele vervelende constructies gezien met webbouwers, 

VA’s, adverteerders en technische professionals die alle kennis in hun 

eigen hoofd hebben. En dat er op die manier een bepaalde afhanke-

lijkheid heerst van de ondernemer richting het teamlid. En wanneer 

het niet werkt dat ze het dan lastig vinden om de samenwerking stop 

te zetten. Omdat ze het zelf niet snappen of willen snappen. 

Stel je voor dat een samenwerking niet werkt en je gaat na een kwar-

taal uit elkaar, dan neemt je teamlid alle kennis weer met zich mee 

en kan jij weer opnieuw beginnen. Dit maak je maar één keer mee en 

de tweede keer weet je wel beter. Hoe saai ook, gun het jezelf en je 

bedrijf om de kennis in werkprocessen te gieten. Zo blijf je onafhan-

kelijk en kun je makkelijker werk uitbesteden. Sterker nog: de afge-

lopen zomerperiode heb ik een oud-klant drie weken geholpen met 

het businessmanagement omdat de medewerker op vakantie was. 

Omdat het zo goed was opgeschreven - en oké, ik heb natuurlijk al 

eerder met die klant samengewerkt - kon ik heel makkelijk en snel 

weer zelfstandig het werk oppakken. 



Wat ik ook klanten in het verleden heb zien doen is samenwerken 

met meerdere teamleden. Zodat je, als er iemand ziek is of vakantie 

heeft, niet als ondernemer weer alles zelf hoeft te doen. 

Hoe kun je ervoor zorgen dat je bedrijf door kan lopen wanneer jij een 

vrije dag hebt, vakantie neemt of ziek bent/wordt? Dit zijn zaken waar 

we liever niet over nadenken maar als ondernemer ben je in eerste 

instantie ook gewoon een mens. En in ons leven kunnen er verschil-

lende zaken plaatsvinden die ervoor zorgen dat je even niet aan werk 

wil denken. Leuke dingen als een wereldreis. Maar ook minder leuke 

dingen natuurlijk. 

Stel je voor dat je als ondernemer moeder wil worden, dan is dat ook 

zeker iets om over na te denken. En voor te bereiden. Wat wil je graag 

door laten lopen tijdens je zwangerschapsverlof? Kun je zaken uit-

besteden? Automatiseren? Wil je je aanbod veranderen misschien? 

Is het tijd om een team aan te stellen? Er zijn zoveel mogelijkheden. 

En je kan zelfs de stekker er volledig uit trekken als je wil natuurlijk. 

Tegenwoordig heb je ook als ondernemer recht op een uitkering van 

het UWV tijdens je verlof . 

Kennismaken met je bedrijf en werkwijze 
Wanneer je de intentie hebt om met meerdere mensen samen te 

werken kan het ook slim zijn om het inwerken in een werkproces te 

gieten. Ik zie dit als een soort onboarding van je team. Dit kun je ook 

voor je nieuwe klanten inrichten, dat zou ik je sowieso aanraden om 

te doen. Wat ik bedoel met onboarding van je team of van je klanten? 

Ga eens na welke stappen een nieuwe klant allemaal zet wanneer 

hij of zij bij jou start. Hoe gaat de bevestiging in zijn werk? Gaat dit via 

de mail? Of via je website? Betaalt je klant via een betaallink of ont-

vangt hij een factuur? Hoe verwelkom je de nieuwe klant vervolgens? 

Welke informatie geef je? En wanneer dit nog niet helemaal naar je zin 

is, hoe zou je het willen? 

Vind je dit wat lastig voor te stellen? Hierbij een inkijkje in mijn Asana-

account. Hier zie je de uitgewerkte stappen van het verwelkomen van 

een nieuwe klant: 
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CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE KLANT 

Salesgesprek: Waar sta je nu, waar wil je heen, wat houdt je nu tegen? 

Wat hoop je te bereiken? Wat zijn je doelen, dromen en ankerpunten 

voor een eventuele samenwerking? Hieronder vind je een stappen-

plan van mij dat ik altijd gebruik als een nieuwe klant instapt bij mij in 

mijncoachingofonlinebackofficemanagement.

STAP 0.01  Terugkoppeling na gesprek per mail + aanbod en gemaakte afspraak 

hoe terug te komen op aanbod.

STAP 0.1:   Op basis van gesprek reactie afwachten of nieuw overleg inplannen om 

even alles door te nemen wanneer er twijfel is.

STAP 0.2:   Is er een ‘ja’? Dan “welkomstmail” sturen met bevestiging van ge-

maakte afspraken. Sturen betaallink en eerste factuur wanneer het 

een coachtraject betreft. Bij online backoffice management gaat de

facturatie pas in na de eerste maand werk. 
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STAP 0.3:  Afspraak inplannen om de samenwerking te starten. 

STAP 0.4:   Kaartje per post + klein cadeautje (voor iedere ondernemer iets an-

ders kiezen) voor de start sturen. 

STAP 0.5:   Voorbereiding samenwerking in de backoffice en met de klant (on-

line test, formulieren, werkboek versturen). Check-in persoonlijk en 

bedrijf. In backoffice map aanmaken in e-mail, Asana, Drive, Toggl.

Gegevens toevoegen in Moneybird. 

STAP 0.6:   Uitnodiging versturen voor de besloten online business community. 

STAP 1:   Start: doelen bepalen en opbreken in kleinere stappen, wat gaan we 

in de eerste maand doen? 

STAP 1.1:   Na gesprekken aantekeningen sturen + huiswerk/afspraken

STAP 1.2:   Vragen via e-mail en sms in de tussentijd 

STAP 1.3:   Evaluatie inplannen na een aantal weken om de samenwerking en 

start te evalueren. Bij te sturen waar nodig. 

STAP 2: Kwartaal check-in voortgang 

  Dit kun je ook zo doen voor het verwelkomen van je eerste teamlid. 

Wat wil je allemaal laten zien? Hoe wil je het sollicitatieproces laten 

verlopen? Allemaal vragen waar je van tevoren over na kan denken. In 

hoofdstuk 8 heb ik nog een paar voorbeelden toegevoegd van werk-

beschrijvingen als extra inspiratie. 

SCHRIJFOEFENING: 
uitschrijven van je eigen werkwijze 
Waar moet je dan aan denken bij 

het inrichten van een werkproces 

voor de start van een team? Alle 

zaken die je uit zou leggen aan 

je nieuwe collega kun je ook uit-

schrijven of vastleggen in een in-

structievideo. 
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Begin met het uitwerken van je 

klantenbestand. Welke klanten 

heb je, wat voor soort klanten zijn 

dit, wat zijn de afspraken die je met 

deze klanten hebt lopen? Hoe loopt 

de communicatie met de klant? 

Daarnaast kun je ook je eigen 

werkwijze uitschrijven. Wat doe je 

binnen je bedrijf, waarom doe je 

dat? Hoe ben je gestart? En wat is 

je visie? Waar hoop je naartoe te 

groeien? En wat is je intentie met 

het samenwerken met een team? 

Vervolgens schrijf je alle werk-

zaamheden uit die horen bij jouw 

werkweek en je bedrijf. 

Denk hierbij aan: 

 | Mailboxbeheer 

 | Socialmediabeheer

 | Blogs + teksten redigeren

 | Agendabeheer 

 | Financiële administratie

 | Ontwerp skills / maken visuals / werkboeken*

*In hoofdstuk 9 heb ik uitgewerkte voorbeelden toegevoegd van verschil-

lende werkzaamheden. 

Stel je voor dat morgen je nieuwe 

teamlid start, hoe zou je diegene 

dan wegwijs maken in jouw be-

drijf? En stel je voor dat je dit niet 

allemaal hoeft uit te leggen tijdens 

de eerste werkdagen maar dat 

je bepaalde onderdelen hiervan 

uitschrijft? Dan kan iemand bij de 

start starten met lezen en wan-

neer er vragen zijn kunnen jullie 

het daarover hebben. Eén keer per 

dag. In plaats van dat je iemand 

zijn of haar handje vast moet hou-

den. Voor beide partijen een stuk 

prettiger lijkt me. 

Zo ben ik afgelopen zomer gestart 

met een aantal nieuwe samenwer-

kingen. Een van de ondernemers 

waar ik in het bedrijf kwam had 

alles volledig voorbereid. Ze had 

werkbeschrijvingen gemaakt en 

alle wachtwoorden en systemen 

op een rijtje gezet. En dit zorgde 

ervoor dat ik ontzettend snel mijn 

weg vond en haar werk kon over-

nemen tijdens haar vakantie. Voor 

de ondernemer best wat werk op 

korte termijn maar op lange ter-

mijn zo ontzettend slim. Want stel 

je voor dat er nog een teamlid bij 

komt? Of wij gaan uit elkaar? Dan 

vliegt iemand anders zo in. En dat 

is wat je wil. En wat ik jou ook gun. 

Niet alles is natuurlijk uit te werken 

in een werkbeschrijving. Wanneer 

je backofficewerk wil uitbesteden

kan dit natuurlijk wel. Maar stel 

je voor dat je zelf coachtrajecten 

doet met klanten en je wil een ex-

terne coach inhuren, dan zijn er in 
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mijn ogen zeker een aantal zaken 

op papier te zetten. Misschien heb 

je wel een bepaalde methode, 

werkwijze of stappenplan in een 

traject die je volgt in je coaching. 

Die methode kun je dan uitwerken 

in een werkbeschrijving en uitdra-

gen. Dan werkt je team volgens 

jouw methode. Dit kun je natuur-

lijk ook uitwerken wanneer je zelf 

als expert een team van experts 

wil bouwen die hetzelfde werk als 

jij doen, dan is het net zo. Door de 

jaren heen heb ik de ervaring op-

gebouwd dat je een heleboel kan 

uitbesteden. Als je als ondernemer 

het maar goed voorbereidt.  

Je zal misschien bij het lezen den-

ken: waarom al deze moeite? Dat 

kan ik me voorstellen. Zeker wan-

neer je de intentie hebt om één 

iemand in je team uit te nodigen 

is dit misschien allemaal niet no-

dig. Maar ik geloof echt dat deze 

investering voor winst gaat zorgen. 

En dan bedoel ik de investering 

van jouw tijd om hierover na te 

denken en een samenwerking zo 

grondig voor te bereiden. 

Zelfs een enkel teamlid kan weer 

weggaan. Het gaat je zoveel ruim-

te geven in het ondernemerschap 

wanneerjehierinflexibelkanmee-

bewegen. Sterker nog, het zorgt er 

in mijn ogen voor dat je de regie 

blijft behouden. Je blijft onafhan-

kelijk. En weet dat je altijd weer kan 

stoppen met een samenwerking 

die niet voor je werkt. Want soms 

kan een teamlid je omlaag halen. 

En zelfs schade toebrengen aan 

jouw bedrijf. Klinkt misschien wat 

zwaarmoedig en zo sta ik er zeker 

niet in. Maar ik vind het zonde wan-

neer je relaties vast blijft houden 

die niet voor je werken. 

Zelf heb ik hier ook grote lessen in 

geleerd. Zo heb ik de eerste twee 

jaar van mijn ondernemerschap 

samengewerkt met een accoun-

tant waarmee het niet matchte in 

onze werkwijze. Ik wilde grip en 

overzicht in mijn financiën en hij

wilde mij ontzien en daardoor ge-

beurde er vrijwel niets. Inhoudelijk 

zal ik er niet te veel op ingaan, want 

ik had wel een sterk loyaal gevoel 

naar hem toe. En daardoor bleef ik 

langer hangen in deze samenwer-

king dan ik had moeten doen. Dit 

jaar wilde ik verder met een scho-

ne lei en ben ik de samenwerking 

aangegaan met Garcia. Ik zie nu 

dat ik dit veel eerder had moeten 

doen. Ik had een hoop achterstal-

lig onderhoud samen met haar op 

te nemen. Maar dat is niet erg. Ik 

heb mijn eigen verantwoordelijk-

heid teruggenomen en geniet zo 

enorm van het overzicht en de grip 

die ik nu heb. Nu weet ik dat ik za-

kelijke keuzes zou maken in mijn 

samenwerkingen. Loyaliteit is een 

groot goed maar niet ten koste van 

jezelf en je bedrijfsgroei. 
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Hoofdstuk 7. 
HOE WERK IK MET 
PLEZIER SAMEN?

Je hebt een vliegende start samen en de kop is eraf. Hoe zorg je er 

vervolgensvoor dat je een hele fijne samenwerking kan opbouwen

en uitbouwen? Wat enorm goed kan werken is het inzetten van je 

eigen winstgevende routines. 

Het kan helpen om dit ook weer voor te bereiden maar ook om erover 

na te denken wat je hiermee wil. Wat bij jou past. En ook wat er nodig 

is binnen het bedrijf. En de organisatie. Er zijn teams waar nooit echt 

wordt overlegd. En teams die wekelijks overleggen. Ik geloof niet zo-

zeer in overleggen om het overleggen. 

Het is wel interessant om na te denken wat voor jou de beste bedrijfs-

cultuur is. En hoe je dit wil opbouwen en uitbouwen. Wat zou jij zelf 

fijnvindenwanneerjeineenanderbedrijfkomttewerken?Hetkan

helpen om na te denken over de waarden die jij belangrijk vindt maar 

ook de bedrijfswaarden kunnen hierin meehelpen. 

Wanneer je bijvoorbeeld ongelofelijk voor zelfstandigheid en vrijheid 

staat, zie ik een wekelijkse teammeeting niet zozeer aansluiten. Maar 

als je de rest van de week wel allemaal op eigen benen staat kan het 

wel werken. 

Zo merk je al - wat ik aangeef - het is in alles ontzettend persoonlijk. 

Daarbij zijn er wel heel handige formats en werkwijzen te vinden in 

hoe andere bedrijven een team bouwen. Een superboek om hierover 

te lezen is Scaling Up van Verne Harnish. 

Handige vragen om jezelf te stellen: 
 | Hoevaakwiljeoverleggen?Enhoewiljeditfinancieelafspreken?

Ga jij dit betalen of wil je dat dit bij de samenwerking en dus in-

vestering van je teamlid hoort? Je kan elkaar ook in het midden 

ontmoeten. 
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 | Hoe ga je een teammeeting inrichten? Gaat het alleen over het 

uitvoerende werk, wat er goed gaat, wat minder en wat een leer-

punt is? Je kan daarnaast namelijk ook een leselement toevoegen 

om de kwaliteit in het team te waarborgen en te groeien. Denk 

hierbij aan de kennis die je graag met je team zou willen delen. 

 | Hoe wil je de bedrijfscultuur inrichten? Ben je van de bedrijfsuit-

tjes? Of totaal niet? Wat vind je belangrijk als het gaat om hoe 

iemand zich voelt bij jou? Worden verjaardagen van je team en 

de start van een samenwerking gevierd? Hoe kijk je naar groei en 

het belonen van groei? Krijgt iemand een fee wanneer ze nieuwe 

klanten aandragen? En hoe zorg je ervoor dat iemand betrokken 

is en blijft? Genoeg vragen en neem hier ook de tijd voor. Je hoeft 

niet alle antwoorden van tevoren te bedenken. Vaak ontstaat het 

ook gedurende een samenwerking. 

Format 
    

TEAMMEETING 
Een keer per maand 

Vrijdagochtend 11.00 uur 

Duur: 1 uur

Afspreken: Wie maakt notities (roulatiesysteem)

Waar krijg je lichtjes van in je ogen?

Waar loop je tegenaan?

Waar kunnen we je mee helpen?

Wat wil je leren?

Focusvandemaand:

Afspraken die je graag wil maken: 
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Format 
WEEKSTART 

Wekelijks

Maandagochtend 9.00 uur 

Duur: maximaal 1 uur

Hier bespreken we de lopende projecten voor 

onze klanten, de werkzaamheden die we deze 

week op de planning hebben staan en de uitda-

gingen die we tegen kunnen komen. 

Klanten: 

Beschikbaarheid uren & verdeling werk 

Hoeveel uur hebben we nog over voor klanten  

en hoe gaan jullie het werk verdelen? 

Leads: 

Afspraken: 



Hoofdstuk 8. 
MIJN LESSEN IN 
HET SAMENWERKEN
Omeensamenwerkingzofijnmogelijktekunnenstartendeelikook

graag nog wat lessen die ik op een harde manier heb geleerd en die 

me veel tijd, geld en energie hebben gekost. Geen fouten. Maar zaken 

die ik nu anders zou doen. 

1
Geen limiet gesteld 
Ik heb werk uitbesteed in mijn eigen bedrijf. Ik heb daar van tevoren 

geen limiet aan gesteld. En ook geen prioriteiten in aangebracht. Ik 

gun het je om van mijn ‘fouten’ te leren. Ik zie dit ook niet als fouten. 

Maar als leergeld. Een heleboel wat ik van mijn team vroeg was totaal 

niet relevant. En waren zaken die geen omzet genereerden. Het wa-

ren dingen waarvan ik dacht dat ze belangrijk waren. Maar uiteindelijk 

liep mijn bankrekening ongelofelijk snel leeg. Dat is in alles mijn eigen 

verantwoordelijkheid geweest. Ik deed ook gewoon maar wat. Nou ja, 

dat is ook niet helemaal waar. Ik heb me op meerdere momenten in 

mijn ondernemerschap groter gedragen dan dat ik was. Ik ging op het 

niveau van mijn klanten uitbesteden. Die al veel meer omzet en winst 

draaiden dan ik. Ik stond nog aan het begin en dacht op dat moment: 

ik zet groots in. Tja. Ten koste van mezelf uiteindelijk. 

Hoe kun jij dit anders doen? Bepaal welke werkzaamheden je wil uit-

besteden, wat voor jou echt relevant is. Wees je ook in deze beginfa-

se bewust of je omzetgenerende activiteiten uitbesteed of niet. Dan 

weet je ook heel duidelijk of de werkzaamheden je vooral ontlasten in 

je eigen tijd of dat je er ook geld mee kunt verdienen. 

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om alleen werk uit te besteden 

dat je direct kan declareren aan je klanten. Zo maak jij zelf geen ex-

tra investeringen. Gun het jezelf om van tevoren een budget te stellen. 

Hoeveel wil je investeren? En wat wil je dat de investering je gaat ople-

veren? Welk resultaat wil je ervoor terug? Hoe ga je dat samen meten? 

Om van beide kanten geen teleurstellingen te ervaren zou ik dit zeker 

voorbereiden. 
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De kwaliteit niet (altijd) 
gewaarborgd 
Ook vond ik het erg lastig om de kwaliteit te waarborgen. Bepaalde 

dingen die jij als vanzelfsprekend ervaart in een samenwerking blijken 

voor iemand anders niet altijd even vanzelfsprekend. Logisch natuur-

lijk. We zijn allemaal anders. Maar het kan helpen wanneer je daar van 

te voren bij stilstaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over correcte spelling, 

zorgvuldig omgaan met klantvragen en het houden aan deadlines. Zo 

heb ik zelf bijvoorbeeld een bepaalde communicatiestijl richting mijn 

klanten. Ik vind het belangrijk om uitgebreid te reageren. Met een be-

paalde warmte en een tikkeltje liefde te schrijven. En vooral ook met 

empathie. Want de zaken waar het vaak over gaat draaien om emotie. 

Ook al zijn het heel concrete zaken die werden uitbesteed aan mij. Dan 

nog gaat het voor mij om emotie. Zeker wanneer je op afstand met el-

kaar samenwerkt heb je soms alleen maar je geschreven teksten. Even 

een e-mail. Een geschreven taak in Asana. En ik vind het belangrijk dat 

je over iedere tekst even nadenkt. Hoe het overkomt op de ander. 

Uitbesteden is niet alleen maar het uitbesteden van een klus. Dat kan 

je natuurlijk zo droog en koud als mogelijk doen. Maar als je echt wil 

samenwerken met iemand en het ook een beetje leuk wil maken, dan 

zou ik je aanraden om ook echt te kijken hoe je dit kan doen. 

Ik vond het heel erg moeilijk om dat uit te leggen op dat moment. Dat 

stukje klantliefde. Maar wat ik ook uitbesteedde was het uitvoeren-

de werk. Wat ik eerder deed wilde ik uitbesteden binnen mijn eigen 

team. Zo kon ik me focussen op het contact met mijn klant. Ik ging me 

richten op de coaching van de klant. En al het werk wat er vervolgens 

uit onze gesprekken kwam, kon ik intern uitbesteden. Zo was de klant 

volledig ontzorgd. Een heel goed concept. Zo hoeft een ondernemer 

niet te veel schakels om zich heen te verzamelen. En toch werkte het 

niet voor mij op dat moment. Het was een te grote groeistap. Nu zou 

ik het al veel beter kunnen. Zeker wanneer het wat meer organisch 

mag groeien. 

Kijk dus bij het starten van een samenwerking hoe je ervoor kunt zor-

gen dat de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld door 

je nieuwe teamlid eerst een proefopdracht te laten doen. Te kijken 

hoe hij of zij reageert op een casus. Je kunt natuurlijk ook  referenties   
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opvragen om na te gaan hoe (oud)klanten de samenwerking hebben 

ervaren of ervaren. Niemand is perfect. Wijzelf ook niet. Dat wil niet 

zeggen dat je geen hoge standaard mag hebben in je werk. Het is 

natuurlijk niet de bedoeling dat je nieuwe teamlid geen bewegings-

vrijheid ervaart en op zijn of haar tenen gaat lopen. Maar je mag staan 

voor je kwaliteit en hier ook samen naar streven in een samenwerking. 

Hoe beter jij zelf weet wat deze kwaliteit voor jou inhoudt, hoe makke-

lijker je het ook uit kunt leggen en over kunt brengen. 

Te snel in het diepe springen 
Waar ik ook van heb geleerd is dat ik direct in het diepe ben ge-

sprongen met mijn eerste teamlid. Het voelde goed. En in het eerste 

gesprek was het direct een ja. Ik heb geen tests gedaan, referenties 

gevraagd of haar eerst een proefopdracht laten doen. We gingen er 

gewoon voor. 

Toen ik zelf, inmiddels vier jaar geleden, solliciteerde als VA in loon-

dienst had ik vier sollicitatierondes. Ik moest direct laten zien wat ik in 

huishad.Tekstenschrijven.Eenflyerontwerpen.Latenzienwatikin

huis had. Toen vond ik dat natuurlijk zenuwslopend. Maar ik snap het 

nu met terugwerkende kracht heel goed. 

Het is echt niet zomaar iets om iemand zo dicht toe te laten. Ook al 

zit iemand niet naast je wanneer je online werkt. Het is nogal een ver-

trouwenskwestie om iemand in je bedrijf uit te nodigen. En met jouw 

klanten samen te laten werken. 

Het is dus echt niet zo gek wanneer je je goed wil voorbereiden. En 

dan nog kun je het nooit in één keer weten. Je komt er vaak achter 

of het werkt wanneer je een samenwerking aangaat. Durf te experi-

menteren. Durf in het diepe te springen. En gun jezelf onderweg wat 

zwembandjes. 

Ik zou ook zeker een proefperiode afspreken. In deze maand of twee 

maanden is het van belang dat je regelmatig (online) samen zit om 

niet alleen de inwerkperiode zo goed mogelijk door te komen samen 

maar ook om veel te praten. Elkaar te leren kennen. Te voelen hoe het 

gaat. Tussenevaluaties inplannen kan ook heel goed werken om op 

tijd dingen te signaleren en eventueel nog bij te sturen. 
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Geen budget bepalen 
Zeker een opstartfase is vaak niet realistisch qua investeren. Van bei-

de kanten zet je dan juist een paar stappen extra. Maar dat hoef je 

niet alleen te dragen. Verwachtingsmanagement in iedere fase gaat 

ervoor zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan. Van beide 

kanten niet. 

Wanneer je geen duidelijke afspraken durft te maken over budget 

kom je op een gegeven moment in de knel. Er komen onderhuidse 

spanningen en irritaties en dat is wel het laatste wat je wil. 

Ik merkte dit namelijk ook al snel. Ik ben van nature een gul persoon. 

Wanneer ik een euro verdien zou ik er twee van weggeven bij wijze 

van spreken. En ik was in die tijd ook enorm van het credo ‘investeren 

is groeien’. Ik had twee businesscoaches en ik reikte naar de sterren 

en nog verder dan dat. Het concept dat we hadden bedacht kwam uit 

hun koker en zij zagen een enorme potentie in mij. 

Zelf voelde ik vooral enorm veel stress. Ik houd ervan om mezelf uit te 

dagen en sprong in het diepe. Ik had niet voor niets bij deze coaches 

aangeklopt. Ik ging ervoor. En had niet het idee om mijn hand op de 

knip te houden. Nee, ik wilde groeien en daar hoorde investeren bij. 

Nog steeds ben ik van mening dat dit prima is. Maar wel in de juiste 

dingen. Zo liet ik al snel mijn VA mijn mailbox opruimen, mijn Drive, 

voorstellen schrijven over het optimaliseren van mijn social media. En 

nog veel meer van dit soort zaken die niet urgent zijn. Ik liet haar over-

al bij meekijken en meebeslissen. Ik had echt zoiets van: we doen dit 

samen. Maar ondertussen stond haar teller aan en die van mij niet. 

En dat is ook niet gek natuurlijk. Dat is waar ik voor tekende. En in die 

opstartfase van het uitbesteden, zat ik zelf in een transitiefase met 

mijn klanten. Ik ging toen langzaam over op mijn nieuwe aanbod, ter-

wijl mijn potjes steeds sneller werden leeggehaald. Door mezelf als 

het ware. En op een gegeven moment zag ik dat zij een supermooie 

omzet had en ik weinig meer overhad. 

En je kan denken: dit hoort erbij. Maar ik raakte ook heel snel door mijn 

energiereserves heen. Het was een te grote sprong op dat moment 

voormij.Ookfinancieel.Entoenbegonhetwelsnelteschuren.
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Er kwam een tweede va en dat was het moment dat mijn concept 

zou maken of breken. Er lagen heel grote opdrachten op de stapel 

en wanneer deze door zouden gaan zou ik direct een supermooie 

maandomzet hebben. En zou het concept draaien. Toch voelde ik aan 

alles: dit is niet voor mij. Het was te vroeg. Te snel. Ik kon het niet aan. 

Maar dat was toen. En dit was tot nu toe mijn enige ervaring met sa-

menwerken. Het was een andere tijd. Ik was anders. Ik vloog er te snel 

in. En wanneer ik me nu zou voorbereiden zoals ik hier heb beschre-

ven zou het al heel anders zijn. Toch geloof ik ook dat je soms het 

meeste leert wanneer je volledig in het diepe springt en dan ook nog 

zonder zijwieltjes. Sterker nog: zonder deze ervaring had ik dit e-book 

nooit geschreven, denk ik. Juist omdat ik weet hoe spannend het kan 

zijn. Hoeveel erbij komt kijken. Waar je misschien nooit over na hebt 

gedacht. Ik hoop natuurlijk niet dat ik je hiermee heb afgeschrikt. Maar 

een wat realistischer en completer beeld heb geschetst van wat er 

allemaal komt kijken bij een samenwerking. En dan nog is dit natuur-

lijk niet compleet. Net zoals een handleiding nooit af zal zijn. Of een 

werkbeschrijving. Alles verandert. En morgen kan alles weer anders 

voelen dan gisteren. Als je maar weet dat jij altijd terug kan komen op 

een besluit. 

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om 

alleen werk uit te besteden dat je direct 

kan declareren aan je klanten. Zo maak 

jij zelf geen extra investeringen. Gun 

het jezelf om van tevoren een budget 

te stellen. Hoeveel wil je investeren? 

En wat wil je dat de investering je gaat 

opleveren? Welk resultaat wil je ervoor 

terug? Hoe ga je dat samen meten? Om 

van beide kanten geen teleurstellingen 

te ervaren zou ik dit zeker voorbereiden. 
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Hoofdstuk 9 WAT ZIJN 
GOEDE VOORBEELDEN 
VAN WERK- 
BESCHRIJ VINGEN?
Dit is een voorbeeld van een werkbeschrijving die je kunt gebruiken 

wanneer je met een VA gaat samenwerken die jouw klantenservice 

gaat overnemen. 

UITBESTEDEN VAN DE KLANTENSERVICE 

ORGANISEREN MAILBOX 
De eerste stap is ervoor zorgen dat de inbox zo leeg mogelijk wordt, 

zodat je nieuwe teamlid overzicht krijgt in de klantenservice en dat hij 

of zij het vervolgens stap voor stap kan overnemen. 

 | Aanmakenfiltersenlabelsinmailboxzodatmailsvanklantendi-

rectindebetreffendemapbinnenkomenenwedaarineenover-

zicht hebben van de mails van deze klant. We maken samen een 

overzicht van de e-mailadressen die hun eigen map en label mo-

gen krijgen. Hierin maken we het onderscheid welke mails direct 

naar hun eigen map worden doorgestuurd en welke we in de in-

box willen blijven ontvangen. 

 | Uitschrijven van nieuwsbrieven: om een zo leeg mogelijke inbox 

te krijgen mag je mij uitschrijven van alle nieuwsbrieven. Wanneer 

je dat doet, voeg het e-mailadres toe aan een online lijstje en deel 

deze vervolgens met mij. Zodat er een naslagwerk is waar nodig. 

Deze mails wil ik graag blijven behouden: [in te vullen]. 

 | Extra tip: Wanneer er nog duizenden mails in de inbox staan kun je 

ook een map aanmaken ‘archief’ en alle mails daarin schuiven om 

zo tot een lege inbox te komen. 

1

61



FAQ [Frequently Asked Questions] 
DOCUMENT AANLEGGEN

De vervolgstap is dat we gezamenlijk de meestgestelde vragen en 

reacties in kaart gaan brengen. Dit document vullen we vervolgens 

samen aan. Zoals gezegd willen we de klantenservice zo opbouwen 

dat jij de taal van mijn klanten spreekt, zodat zij zich gehoord en ge-

zien voelen, maar altijd wel kan reageren vanuit jezelf. 

Het doel is dat jij de klantenservice zo volledig over kan nemen zodat 

ik (uiteindelijk) één per week een online document krijg met de overi-

ge vragen waar jij geen antwoord op weet en mijn expertise in wenst. 

Afspraken omtrent overnemen klantenservice

 | Je checkt twee keer per werkdag de mailbox. In de ochtend en 

namiddag.

 | Reageren vanuit team, je maakt hier nog een handtekening voor 

en legt deze aan mij voor. Wanneer er een mail wordt gestuurd 

naar het hoofd-e-mailadres, dan reageer jij vervolgens vanuit een 

support- of team-e-mailadres zodat het duidelijk is dat iemand 

anders uit het team de mail beantwoordt. 

2

WERKBESCHRIJVING START NIEUWE KLANT

Eriseenjavaneennieuweklant!Hoera.Feest!

 | Maak een nieuw project aan onder klanten in de interne Asana of 

het online projectmanagementsysteem waar jij mee werkt. 

 | Maak een cliënt aan in Toggl, zichtbaar voor iedereen.

 | Maak de volgende projecten aan onder de klant in Toggl: klanten-

service,backofficemanagement,overleg,eigentijd.

 | Maak een map aan op de Drive onder KLANTEN.

 | Maak een submap Huisstijl en Start aan.

 | Kopieer template klantenservice, template inlogcodes en ver-

plaats dit naar de submap Start van de klant. Kopieer het template 

huisstijl en verplaats dit naar de submap Huisstijl van de klant.
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 | Maak deze persoonlijk door wat met roze is aangegeven aan te 

passen naar de naam van de klant. 

 | Deel deze documenten en de map in de Drive met de klant.

 | Maak na ontvangst van alle inlogcodes een LastPass-account 

aan voor de klant. Sommige klanten hebben dit al. Zij zullen deze 

inlogcode dan aangeven in het bestand. Voer alle inlogcodes in 

LastPass in aan de hand van deze checklist. 

 | Maak een account aan in Asana/Trello/Monday/Slack aan de 

hand van de keuze van de klant. Geef de inlogcodes door aan de 

klant.
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VRAGEN DIE JE HELPEN MET HET BEDENKEN EN VERDER  

UITWERKEN VAN JE EIGEN WERKBESCHRIJVINGEN:

1. Werk je met lanceringen? Zo ja, hoe ziet dit werkproces eruit? 

Schrijf dit stap voor stap uit. Vervolgens kun je bedenken wat je 

hiervan zou willen uitbesteden. Leads (Hoe houd je je interesse-

lijst bij? En wat doe je hiermee?) 

2. Verkoopproces (Hoe integreer je je sales in je weken?) 

3. Marketing (Waar bestaat je marketing uit, hoe werkt het en waar 

zie je verbeteringen?) 

4. Hoe ziet je klantreis eruit? 

5. Hoe plan je nu je agenda in? En is dit iets om uit te besteden?

6. Wat zijn je terugkerende taken? (dagelijks, wekelijks, maandelijks 

en één keer per kwartaal) 

7. Hoe goed ben jij in de technische en praktische to-do’s? 

(Bijvoorbeeld: het starten van een podcast, blog, webinar,  

adverteren.) Vind je dit leuk of zijn dit zaken om uit te besteden? 

8. Met welke online tools en programma’s werk je? 

9. Hoeveel ruimte heb je om te bouwen aan je bedrijf?

Wanneer je nu helemaal aan het einde bent gekomen en nog steeds zin 

hebt om een team te bouwen hoop ik dat je binnenkort onderstaande 

mail kan sturen! 

CONCEPT MAIL: 

Welkom bij het team! 
Yes, wat gaaf dat we samen gaan werken. Ik kijk er mega naar uit om 

samen te groeien, te leren en onze klanten verder te helpen in hun 

groei.Zofijndatjeerbent!
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We starten de samenwerking op [invoeren datum]. 

We starten met een proefperiode van [invoeren duur proefperiode]. 

Na het succesvol doorlopen van de proefperiode gaan we in ieder 

geval de samenwerking aan voor [invoeren duur samenwerking]. 

Wanneer we tussentijds de samenwerking willen beëindigen is dat 

natuurlijk mogelijk. Graag [invoeren hoe lang van te voren]  dit mini-

maal een maand van te voren samen overleggen. 

Graag spreek ik samen met jou een moment af waarop we samen 

starten.

We zullen een Zoom-sessie inplannen op [invoeren datum]. 

In deze online meeting maken we kennis met elkaar en vertellen we 

elkaar wat meer over de rol die we vervullen in het team en voor onze 

klanten.

Ter voorbereiding van onze samenwerking vertel ik je graag alvast wat 

meer over de klanten met wie we mogen werken.

<Delen klant portfolio: [invoegen online Google-document]> 

Daarnaast vertel ik je graag wat meer over de programma’s en syste-

men waar we mee werken:

<Delen online document met systemen en programma’s [invoegen 

online Google-document]>

Ook lees je hier alvast wat meer informatie over hoe we gaan samen-

werken voor onze klanten en hoe we samenwerken in ons team.

<Delen online document samenwerken voor onze klanten en in team>

Een stukje toevoegen van je ondernemersverhaal: waarom ben je 

voor jezelf gestart? Wat hoopte je destijds te veranderen en te berei-

ken? Wat is je rode draad in je onderneming tot nu toe? 

Je manier van communiceren: via de sms, telefoon, WhatsApp, mail, 

online projectmanagementsysteem. 
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Afspraken die je graag wil maken: beschikbaarheid en snelheid van 

reageren. 

Wanneer je vragen hebt, stel ze gerust. In een vervolgmail zal ik de 

conceptovereenkomst van onze samenwerking met je delen! 

Ik kijk ernaar uit om samen te mogen starten! 

We spreken elkaar op [invoeren datum en tijd]. 

We evalueren samen op [invoeren datum en tijd]. 

    Groetjes! 
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NawoordNawoord 
Wauw! You’ve made it. Wanneer je me kent, dan weet je dat ik nooit 

echt van het ‘kort-en-krachtig-principe’ ben. Een paar weken geleden 

heb ik een online mastermind georganiseerd voor mijn online busi-

ness community over het samenwerken met een team en toen werd 

me dit opnieuw duidelijk. 

Dit thema verdient alle aandacht en tijd. We waren na twee uur nog 

langnietuitgepraat.Hetdelenvanervaringenisalontzettendfijn.En

dat is wat ik onder andere met mijn e-book voor je wilde betekenen. 

Mijn intentie is om je aan het denken te zetten. Je vragen te stellen 

die jou helpen in jouw eigen ondernemersreis. Natuurlijk hoop ik dat 

door het delen van mijn eigen ervaringen en praktische stappen jou 

handvatten biedt. En dat je weer een stukje duidelijker hebt voor jezelf 

hoe jij het wel en niet aan wil pakken.
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Na het lezen kun je ook tot de voorlopige conclusie komen dat een 

team niets voor jou is. Ook prima natuurlijk! Ik geloof er in alles in dat 

jij weet wat goed voelt voor jou. Wanneer je het prima vindt om als 

artiest te blijven ondernemen. Dan zou ik je door niemand anders la-

ten vertellen. Ik heb nu verschillende constructies meegemaakt en ik 

geloof dat er voor alles een juist moment is. 

Durf te experimenteren. Laat je verwachtingen wat los. Je weet niet 

hoe het gaat lopen. Maar je weet wel dat jij in alles aan het stuur zit. Het 

is en blijft jouw bedrijf en jij mag de regels en voorwaarden schetsen. 

Het samenwerken met anderen kan zo ontzettend leerzaam zijn. Leuk 

ook! Het relativeert. Je leert weer meer over jezelf. Je leiderschap. Je 

grenzen. Je mogelijkheden en beperkingen. 

Weet dat alles mogelijk is. Je hoeft het niet alleen te doen. Wanneer 

je na het lezen nog vragen hebt, stel ze gerust. En weet dat dit mijn 

eigen ervaringen zijn die ik met je deel. Wanneer je op zoek bent naar 

een aantal goede boeken waar ik veel inspiratie uit heb gehaald zijn 

hetdeze:TheBigLeap,TheClockworkEffectenScalingUp,dieik

allemaal ook eerder in dit e-book al benoemde. 

Deel gerust met me wat je van mijn e-book vond via  INSTAGRAM. 

Ik wens je ontzettend veel succes en plezier op 

jouw ondernemersreis! 

Lieve groet, 

Deborah de Poorter 
  DEBORAHDEPOORTER.NL 
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