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Prangende ondernemersvragen beantwoord

Ik durf geen werk te delegeren, wat nu?
Veelondernemers geven
liever geen werk uit
handen. Toch kan het
soms niet anders. Hoe
moet je delegeren
zonder spijt.tekrijgen?
Diederik Toet

Guido Bos (42)
Oprichter en directeur van
Logomotion

'Het is zeker moeilijk om werk uit
handen te geven. Ik ben ergperfectionistisch en loop er continu tegenaan. Wie je ook in dienst
neemt of inhuurt, het is nooit
goed. Toch huur ik wel mensen in,
voor werk dat ik zelf niet wil doen.
Zoals een accountant, een incassobureau en iemand die de beoordelingsgesprekken met het perso-
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'neel voert. Ik stel namelijk geen directe vragen, omdat ik niet te confronterend wil zijn. Uitbesteden
kost veel geld, maar zou het wel
waard moeten zijn.'
'In het begin had ik vertrouwen
in iedereen. Belastingzaken en de
administratie breng je onder bij
een accountant, dacht ik toen. Tegenwoordig vind ik het lastiger te
bepalen wat ik moet uitbesteden.
Mijn ervaring is dat er vaak dingen
fout gaan. Ik mis bij veel dienstverleners integriteit en professionaliteit. Zo heb ik net mijn derde accountant in vijf jaar tijd de deur
moeten wijzen. Ook ben ik al bij
mijn derde incassobureau. Van
andere ondernemers hoor ik precies hetzelfde: het is steeds weer
zoeken naar mensen die het wél
goeddoen.'
'Als je bedrijf groeit en je meer
personeel krijgt, moet je kijken
waarin je zelf goed bent. De randzaken geef ik uit handen. Dat geeft
mij lucht. Anders zou dat werk mij
veel energie en irritatie kosten, en
dat heeft weer zijn invloed op mijn
verkoopgesprekken. In de basis
ben ik namelijk vooral een goede
verkoper. Hoewel ik bepaalde activiteiten uit handen geef, werk ik
nog steeds zeven dagen per week,
van opstaan totslapengaan. En dat

al vijf jaar na de start van het bedrijf.'

Hans Oelen (56)
Trainer en coach bij Palaver
Trainingen

mers verzuipen vaak in taken en
activiteiten.'
'Door te delegeren bouwje bijje
medewerkers vaardigheden en
vertrouwen op. Die zullen daardoor loyaler zijn. Delegeren is niet
hetzelfde als loslaten. Bespreek
welke taken je overdraagt en hoe.
Behoud je betrokkenheid, maar
probeer niet alles te controleren.
Alsje alles wat het personeel doet
controleert, benje de duurste medewerker van het bedrij f.'
'De meeste ondernemers weten
dat ze werk uit handen moetengeven, maar vinden het lastig dat
daadwerkelijk te doen. Het helpt
als ze zich bewust worden van hun
interne drijfveren, waardoor ze
moeite hebben verantwoordelijkheid los te laten. Het kan namelijk
ook te maken hebben met ervaringen uit het verleden.'

'Leren delegeren is het overwinnen van persoonlijke angst. Veel
zzp'ers en managers zien hun bedrijf als hun kindje dat ze eigenlijk
niet willen loslaten. Ik kan het het
beste allemaal zelf, denkeuze dan.
Ze zijn er eigenlijk van overtuigd
dat het zou misgaan, en zijn dus
bang om werk over te dragen.
Enerzijds lijden ze daarmee aan
absolute zelfoverschatting,' anderzijds onderschatten ze de kennis
en kunde van hun medewerkers.'
·'Durf werk over te dragen! Dan
houd je tijd vrij voor het echte ondernemerschap. Het is goed daarbij te beseffen op welke verantwoordelijkheden je in jouw functie uiteindelijk wordt afgerekend: , Marcel van Unen (44)
de zorg voor je personeel, de ren- Trainer en adviseur bij
dabiliteit van j e bedrijf en het aan- WerkZaak
tal klanten. De rest kun je aan an- 'Ondernemers zijn niet voor niets
ondernemer geworden: ze willen
deren overlaten. Kleine onderne-

het liefst alles zelf doen. Toch is
het goed om vanaf het ·begin bepaalde activiteiten bij andere?
neer te leggen. Zoals de administratie. Het is zonde van de tijdals
je die zelf moet doen. Bovendien
loop je het risico da, je fouten
maakt die je later moet herstellen.
Het hoeft allemaal niet zo duur te
zijn, zeker niet als je een deel van
het werk zelf blijft doen. Zorg er
wel voor dat je werk uitbesteedt
aan een vakman die ook kleine
zelfstandige is en dus met je meevoelt.'
'Als je werk bij iemand anders
neerlegt, is het belangrijk dat je die
persoon vertrouwt. Bovendien
moetje zaken kunnen uitspreken
alsje ze anders wilt heb ben. Vooraf
moetje de afspraken altijd vastleggen. Hoe doe je het, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat kost
het?'
'Je kunt trouwens als zzp'er ook
klanten doorverwijzen naar collega-ondernemers op het moment
datje zelfgeen tijd hebt. Mijn ervaring is dat opdrachtgevers in zulke
gevallen gaan twijfelen. Zehadden
in eerste instantie toch voorjou gekozen.'
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