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Na lang dromen was het zover. Je bracht een bezoek 
aan de Kamer van Koophandel. Herinner jij je nog dat  
moment?

Het moet een euforisch gevoel zijn geweest. Je leven nam 
een andere wending. Je reis als ondernemer ging van start. 
Je zou het allemaal anders gaan doen. Vanaf dat moment 
kon je je eigen targets gaan stellen. Geen targets meer die 
je gek lieten worden van werkdruk. Geen geneuzel meer 
van allerlei stomme klusjes die hoorden bij je functie. Je 
werk werd flexibel, zodat je zou werken wanneer jij het 
meest productief zou zijn.

Inmiddels ben je enkele maanden of jaren bezig. Waar 
sta je nu? Wat is er overgebleven van de dromen die je 
had toen je begon? Je dromen waren misschien wel erg 
ambitieus. Langzaam ben je ze aan het bijstellen. Al je 
werkzaamheden kosten namelijk wel erg veel tijd. Je zit 
tot over je oren in het werk en je hebt geen idee wat je 
daaraan moet doen.

Ik raad je aan: blijf groots dromen. Jouw dromen  
verdienen het om van de wereld een betere plaats te  
maken. Jouw tijd en expertise zijn van onschatbare  
waarde. Vergeet dat uitgangspunt nooit. Jouw produc- 
tiviteit en daarmee ook je omzet kunnen echt enorm  
stijgen. Met als doel meer vrije tijd en mobiliteit, terwijl je 
onderneming gewoon doorgaat. 

De oplossing is uitbesteden: je hoeft niet alles zelf te 
doen. Het maakt niet uit wat voor ondernemer je bent. 
De enige voorwaarde is dat je meer controle over jezelf en 
je bedrijf wilt.

Alle ins en outs van delegeren aan een virtual assistant 
(VA) of een online team komen in dit ebook voorbij, zodat 
je direct aan de slag kunt (of eventueel besluit dat het 
niets voor jou is). Uitbesteden beter de baas.

Ik wens je een ondernemende reis.
Steven Verwaard
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Stel, je wilt een marathon gaan lopen. Je vindt een 
trainingsschema op internet. Na een paar weken 
trainen schiet er opeens iets in je kuit. Het gaat niet 
meer over. Na een doktersbezoek kun je de marathon 
op je buik schrijven. Laat het met ondernemen niet 
zo ver komen.

Je werkt harder en harder aan je dromen. Niemand 
die je voor gek verklaard. Niemand die zegt: STOP, 
tot hier en niet verder. En dat terwijl je omzet amper 
stijgt en je langzaam uitgeblust raakt.

Er is een snellere weg naar succesvol ondernemen om 
je dromen te verwezenlijken. De belangrijkste stap 

is het besef: ik kan het niet alleen. Voor mij is een  
virtual assistant (VA) een professional die op betrokken  
wijze alle werkzaamheden zelfstandig uitvoert vanuit 
een eigen kantoorlocatie waar ook ter wereld, waar-
voor niet de expertise van de opdrachtgever nodig is.

Contact wordt onderhouden via e-mail, telefoon, 
Skype of een online projectomgeving. In overleg  
delegeert de ondernemer taken, die worden  
uitgevoerd binnen afgesproken kaders en tijd.

Het betreft repeterende werkzaamheden,  
zoals het beantwoorden van klantvragen of het  
redigeren en verzenden van een e-mailnieuwsbrief.
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Je wilt een hogere omzet. Je  
maakt lange dagen, maar de omzet valt  
tegen. Met een VA creëer je tijd die je 
kunt gebruiken om nieuwe winstgevende  
projecten op te zetten.

Je krijgt het drukker en drukker 
Door de bomen zie je het bos niet meer. Het 
lijkt alsof er nooit een einde aan de drukte 
komt. Gefeliciteerd met je succes. Het 
wordt tijd om je bedrijf op te schalen. Meer  
verdienen in minder tijd. Meer klanten  
betekent nog meer werk. Met een VA kijk je 
daarnaar uit.

Je doet alles zelf in je bedrijf. Je gaat ervan uit dat 
niemand je werkzaamheden kan overnemen. Leer met een VA dat je 
niet je bedrijf bent. Taken waarvoor niet je expertise nodig is, kunnen 
ook door een VA worden uitgevoerd.

Je hebt niet dagelijks werk liggen dat anderen  
kunnen uitvoeren. Een VA gaat alleen aan de slag als er werk is. Je 
betaalt ook alleen voor het werk dat is uitgevoerd.

Je wilt meer vrije tijd. Tijd om jezelf weer op te 
laden. Je hebt je tijd één keer. Bepaal dan ook zelf wat je ermee doet. 
Zorg dat je niet continu lichamelijk en geestelijk in het rood staat. Als 
je moe bent of je niet gelukkig voelt, is het onmogelijk om je bedrijf 
succesvoller te maken.
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Voor een paar 100 dollar per maand kun je iemand al fulltime aan het werk zetten in een lage- 
lonenland. Logischerwijs is een VA uit Nederland een stuk duurder. Taken die uitgevoerd  
kunnen worden waar taal- en cultuurverschillen geen rol spelen zijn geschikt om uit te  
besteden aan een VA in een lagelonenland. Van groot belang is om te zorgen dat je  
gedetailleerd vastlegt wat je wanneer opgeleverd wilt zien.

In Nederland zijn vele VA’s als zelfstandige actief. Vaak hebben ze een secretariële  
achtergrond of beschikken over een specifieke expertise. Vele werkzaamheden kun je alleen in  
Nederland beleggen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van je Nederlandstalige klant- 
contact via e-mail en telefoon.

Een tip die ik graag wil meegeven is dat het verstandig is om nooit een VA te kiezen op basis 
van de prijs alleen. Hoe verleidelijk dit ook is gezien de grote prijsverschillen. Houd vast aan het 
resultaat dat je voor ogen hebt en zoek daar de beste VA bij. Lees meer over het vinden van de 
juiste VA in hoofdstuk 7.

Een VA kun je fulltime inhuren, maar je kunt ook kiezen voor een aantal uren per week. Of zelfs 
alleen op projectbasis. Daardoor is voor elk beschikbaar budget een VA te vinden.
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‘‘ EEN TAAK ZELF DOEN 
BESPAART JE NU GELD, 
DE TAAK UITBESTEDEN 
LEVERT DE KOMENDE 
JAREN OMZET OP

Zie voor meer informatie pagina 5 of klik hier om deze tekst te tweeten.

http://ctt.ec/LDQ_O


Uitbesteden. Oftewel niet meer alle werkzaamheden zelf doen.

Zichtbaarder een bedrijf laten groeien is niet mogelijk. Extra mankracht! 

Het is mogelijk om een werknemer in dienst nemen. Het is ook mogelijk om dat niet te doen.

Lees op de volgende 2 pagina’s de vergelijking van een werknemer in vaste dienst en een VA.

Het laat zien dat het overwegen van een VA boven een werknemer in vaste dienst een serieuze  
mogelijkheid is. Enige voorwaarde is dat je moet openstaan voor andere vormen van het  
vergroten van je team.
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Delegeren aan een werknemer in dienst Delegeren aan een VA

Je hebt een gestage stroom werkzaamheden die je 
wilt uitbesteden. Maar weet je zeker dat je de persoon 
die je in dienst neemt ook de beste match is voor al je 
werkzaamheden? Je kunt bijvoorbeeld alleen kiezen uit 
medewerkers die in je eigen regio wonen.

Je kunt altijd de VA met de beste competenties aan jouw 
opdrachten laten werken. Bovendien ben je niet gebonden 
aan 1 VA, maar kun je meerdere VA’s inzetten om de  
kwaliteit van het opgeleverde werk te maximaliseren.

Misschien heb je wel eens nagedacht over de kosten 
van een werknemer. Het houdt namelijk niet op bij 
het uitbetalen van het salaris. Denk aan pensioen- 
premies, verzekeringen, maar ook het inrichten van een 
werkplek.

Een VA kost een vast bedrag per uur. Of je spreekt een 
vast bedrag af voor een project, waar een VA en andere  
professionals aan kunnen werken. Daardoor kun je nooit voor 
de verrassing van aanvullende kosten komen te staan.

Jouw productiviteit schat je hoog in. Maar je werkt ook 
de gehele dag non-stop. Een werknemer zal nog iets 
minder productief zijn, want hij of zij wordt betaald 
voor aanwezige uren. Je moet 8 uren per dag betalen 
voor slechts een aantal uren effectieve arbeid.

Een VA zal constant het vertrouwen moeten blijven winnen. 
Je hebt echt snel door of iemand de kantjes eraf loopt. Jij 
kunt de samenwerking eenvoudig beëindigen. Dat betekent 
dat de VA een loyale professional is, die alleen wordt betaald 
voor gewerkte tijd.
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Delegeren aan een werknemer in dienst Delegeren aan een VA

Je werknemer leek perfect te passen bij de sollicitatie, 
maar in de praktijk blijkt de ‘klik’ er toch niet te zijn. Je 
zucht en denkt: de juiste persoon is gewoon onvind-
baar.

Een VA kun je desgewenst aan de slag laten gaan met een 
aantal proefprojecten, zodat de samenwerking op basis van 
relevante werkzaamheden wordt getest alvorens je besluit 
om met elkaar door te gaan.

Op vaste momenten is een medewerker op kantoor 
aanwezig. Dat betekent dat op dat moment het werk 
klaar moet liggen. Flexibiliteit qua werkuren is niet  
mogelijk.

Een VA wacht niet op taken van de opdrachtgever. Alleen op 
het moment dat er werk is gaat de VA aan de slag. Afhanke- 
lijk van de afspraken die je maakt kan dat in geval van  
urgentie ook ‘s avonds of in het weekend.

Voordeel van een werknemer in dienst is dat je die  
regelmatig kunt zien. Je leert elkaar snel beter kennen  
bij de ‘koffieautomaat’. Samenwerken gaat op een  
natuurlijke manier.

Op afstand samenwerken met een VA betekent het aanleren 
van nieuwe gewoontes. Maar hoe vaak zie je andere mensen 
met wie je samenwerkt eigenlijk? Slim inzetten van online 
tools maakt samenwerken mogelijk.
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Samenwerken is mogelijk met een zelfstandige VA die 
alle werkzaamheden zelf uitvoert. Meer hierover is te  
lezen in hoofdstuk 3. Nadeel is dat bij een hoge workload 
bij de VA de kwaliteit kan tegenvallen. Of dat je in geval 
van ziekte met je handen in het haar zit en je zelf de taken 
moet overnemen. Vandaar dat je ook kunt samenwerken 
met een online team. Hierbij zijn drie varianten mogelijk.

Stel zelf je online team samen
Het nadeel is dat je veel tijd moet besteden aan het  
managen van het team en zorgen dat de onderlinge  
samenwerking goed verloopt.

Organisatie met VA’s
De VA die beschikbaar is gaat met je opdracht aan de 

slag. Het voordeel is dat je opdracht zeer snel wordt  
uitgevoerd. Een nadeel is dat de VA jouw organisatie niet 
persoonlijk kent, waardoor alleen gedetailleerd door- 
gegeven (repeterende) taken uitbesteed kunnen worden.

Het complete online team
Samenwerking is mogelijk met een organisatie die alle 
expertise in huis hebben. Je werkt samen met een online 
 business manager (OBM) of online projectmanager die 
jou en je organisatie leert kennen. Voordeel is dat je maar 
met één persoon te maken heeft, maar wel altijd beschikt 
over de expertise van het gehele online team. Werkzaam-
heden worden uitgevoerd door VA’s, copywriters, web  
developers, marketeers, grafisch vormgevers en andere 
ondersteunende professionals. Kwaliteitscontrole vindt 
voor oplevering plaats door de OBM.

Wat is dé reden om 
dit zelf te doen?
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Je bedrijf laten groeien zonder te weten waar je 
nu staat is onmogelijk. Wat doe je gedurende de 
dag? 

Houd een aantal dagen bij 1) wat je doet en 
2) hoeveel tijd het kost.

Plaats je werkzaamheden in 1 van de 5 lijstjes.

Regelmatig de lijstjes updaten is een slim idee. 
Zo houd je jezelf scherp in wat je wel en niet zelf 
moet doen. Natuurlijk is het mogelijk om je VA of 
online teamhierbij mee te laten kijken. 

Hier word je ongelukkig van
Welke werkzaamheden vind je absoluut niet leuk?

Je herkent ze eenvoudig: je stelt ze namelijk voortdurend uit. Of als je ermee 
bezig bent, gaat het erg langzaam.
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Hier word je blij van
Welke werkzaamheden kunnen niet zonder jouw expertise worden afgerond? 
Dat zijn taken die alleen door jou uitgevoerd kunnen worden. Nee, dat zijn niet 
alle werkzaamheden die je nu doet :).

Laat ik het eenvoudiger maken. Wat zijn werkzaamheden die waarde  
toevoegen aan je bedrijf? Dus wat zijn werkzaamheden die zorgen voor je  
bestaansrecht?
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Dit kost je teveel tijd
Welke werkzaamheden moeten per se worden uitgevoerd, maar kosten je 
teveel tijd? 

Teveel tijd omdat je het jezelf aan zou moeten leren. Of werkzaamheden waar 
je sowieso niet zelf aan begint. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe 
website.

lijstje

2 

lijstje

3 



Hier droom je dagelijks van
Welke dingen zou je graag willen doen, maar kom je door omstandigheden niet 
aan toe? Zijn er ook taken die je niet doet, maar eigenlijk wel van grote waarde 
zijn?

Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw product of dienst. Of 
dat je vaker wilt sporten.

Dit levert je geen omzet op
Welke werkzaamheden voer je regelmatig uit, maar dragen niet bij aan het  
resultaat? Stop er vandaag nog mee.

Toegeven dat je nutteloze werkzaamheden doet is niet leuk. Ken je de  
beroemde 80/20-regel? Je kunt hem overal toepassen. Leg hem bijvoorbeeld 
eens naast je omzet: in 20% van je tijd behaal je 80% van je omzet.

Ook al is het geen makkelijke stap. Dit lijstje gaat de langste van allemaal 
worden.

lijstje

4 

lijstje

5 
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HEB JE JE OOIT AF-
GEVRAAGD OF JE DE 
BESTE PERSOON BENT 
OM AL DIE DAGELIJKSE 
TAKEN UIT TE VOEREN?

Zie voor meer informatie pagina 12 of klik hier om deze tekst te tweeten.‘‘

http://ctt.ec/ama64
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Wat zijn dé redenen om de werkzaamheden uit lijstje 1 en 
lijstje 2 zelf te doen?

‘Het kost mij teveel geld’
Het interessante is juist dat het geen geld kost, maar zelfs 
geld gaat opleveren. Jij verdient bijvoorbeeld gemiddeld  
€ 100 per uur. Als jij je dagelijkse e-mail kunt laten  
afhandelen voor € 40 per uur ben je gek om dat niet te 
doen. Want in de tijd dat jij bespaart kun je werk doen wat 
€ 100 of veel meer oplevert. Allemaal taken waar je blij 
van wordt. 

‘Ik houd graag zelf controle’
Je bent overtuigd dat je alles zelf het beste kan  
uitvoeren. Dat kan zeker waar zijn. Maar alleen ondernemen 
is onmogelijk. Een hobby kun je alleen doen, ondernemen  
altijd samen. Laat je verrassen door de geleverde kwaliteit 
van een VA of online team. 

‘Ik ben nooit ziek’
Een rare reden, maar heb je wel eens stilgestaan bij het 
feit dat je ziek kunt worden? Misschien wel langer dan 
een week.  Wat is er fijner dan te weten dat je bedrijf wel  
gezond is?

‘Ik wil een lagere productiviteit’
Ok, dat wil niemand. Maar uit onderzoek van o.a. de  
International Labour Organization blijkt dat meer uren 
werken niet een hogere productiviteit betekent. Het kan 
zelfs resulteren dat minder werk wordt verzet.

Conclusie
Indien je meer zakelijk succes wilt bereiken zul je zo snel 
mogelijk afscheid moeten nemen van alles wat je op  
lijstje 1 en 2 hebt geplaatst. Je beschikbare budget zal de 
enige maatstaf om het niet te doen mogen zijn.

lijstje

1 
lijstje

2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_187307.pdf


Wat zijn dé redenen om de werkzaamheden uit lijstje 3 en 
lijstje 4 zelf te doen?

‘Ik word er blij van’
Je komt in een flow terecht. Je productiviteit stijgt,  
omdat je alleen werkzaamheden doet die van waarde zijn. 
Als je werkzaamheden uitbesteed heb je ook nog tijd om 
nieuwe projecten op te pakken die je bedrijf verder laten 
groeien. Laat ik dat nog eens herhalen. 

Je gaat dagelijks aan de slag met je droomprojecten waar 
jouw doelgroep op wacht, waar je veel omzet uit verwacht 
of waarmee je de markt op z’n kop gaat zetten.

‘Ik heb minder stress’
Dat komt omdat je meer doet in minder tijd. Wat is het 
fijn

om ook vaak rustig aan het eind van de middag je  
computer af te sluiten om maximaal te ontspannen met 
familie en vrienden. Zo laad je jezelf weer op. Onder- 
tussen worden alle noodzakelijke taken uitgevoerd tegen 
de laagst mogelijke kosten in de kortst mogelijke tijd. Als 
jij je omzet wilt verhogen, weet je dat je je moet focussen 
op werkzaamheden die tot wel 100-en euro’s omzet per 
uur genereren.

In de loop van de tijd wordt het vanzelf een dagelijkse 
routine om vast te stellen of je de taken zelf doet, nooit 
gaat doen of uitbesteed.

Conclusie
Doe de werkzaamheden uit lijstje 3, want ze laten jou de 
baas zijn over jezelf en je bedrijf. Maak ook tijd voor de 
werkzaamheden uit lijstje 4, want ze geven je succes een 
boost.
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Nu je weet wat je moet uitbesteden is de juiste VA of  
andere professionals vinden van groot belang. Of je de  
fiets, auto, trein of vliegtuig pakt maakt een groot verschil. 
Je komt in dezelfde tijd op totaal verschillende plaatsen 
terecht. Weet dus welke VA of teamleden je meeneemt 
om op de juiste bestemming te komen.

Zorg dat je een VA of online team bij je  
bedrijf betrekt die meer kennis dan jij hebben op bepaalde 
gebieden. Daarmee vergroot je het kennispotentieel  
binnen je bedrijf en kom je samen tot nieuwe inzichten.

Wat is je budget? Iemand uit India is  
goedkoper dan iemand in Nederland. Heb je een  
Nederlandssprekend iemand nodig? Je kunt je sociale  
media wel voor een deel uitbesteden, maar iemand die 
een tweet schrijft kan het beste uit hetzelfde culturele 
gebied komen, zodat er geen fouten worden gemaakt.

Heb je iemand nodig met secretaresseskills? 
Of iemand met ervaring met online marketing? Stel  
gedetailleerd vast welke vaardigheden je nodig hebt. 
Probeer nooit om alle benodigde vaardigheden in  
1 persoon te vinden. Die persoon bestaat simpelweg niet. 
Wees dan ook helder welke taken je verwacht van je VA 
voordat je ermee in zee gaat. 

Zoek je iemand die altijd beschikbaar is  
tijdens je kantooruren? Iemand die binnen een uur voor je 
aan de slag gaat? Of heeft het uitvoeren van werkzaam-
heden minder haast?

Kies je VA of teamlid niet alleen op basis 
van een e-mail. Spreek eens af via telefoon of via Skype,  
zodat je elkaar ook nog ziet. Een fysieke ontmoeting is van  
toegevoegde waarde. Maar laat het nooit een belem- 
mering zijn om reeds te starten met de samenwerking.
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Eerder in dit ebook ben je aan de slag gegaan welke werk-
zaamheden je wel en niet zelf moet doen. Het zijn de 
werkzaamheden waarvoor niet je expertise benodigd is.

Laten we het nu concreter maken. Er zijn vele werkzaam-
heden te noemen, maar ik zal er nu een aantal benoemen 
waarvan ik in de praktijk zie dat er snel veel tijd mee is te 
besparen.

E-mail afhandelen
E-mail verwerken kost iedere dag veel tijd. Veel e-mails 
kunnen beantwoord worden met een standaard- 
reactie. Maak e-mailtemplates die je VA kan gebruiken om  
dagelijks je e-mailinbox compleet leeg te maken.

Lees af en toe mee met de door de VA verstuurde e-mail. 
Daardoor kun je je standaarde-mails verder verfijnen. Maar 
nog belangrijker is dat je kunt sturen op ‘tone of voice’ 
van je e-mails. Een e-mail kan in vele stijlen geschreven  
worden. Van belang is dat de stijl van je VA aansluit op de 
stijl die jij succesvol hanteert.

Secretariële ondersteuning
Laat je VA je afspraken plannen en bevestigen, je  
administratie bijwerken, betalingen verrichten, kantoor- 
benodigdheden aanschaffen, onderzoek via internet  
uitvoeren, taken uitvoeren rondom CRM en bijwerken van 
je databases. Zo zijn er vele kleine taken die nodig zijn, 
maar niet in jouw eigen takenpakket mogen voorkomen.
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Contentproductie
Content is van onschatbare waarde voor je onder-
scheidend vermogen op internet. Daar gaat dan ook 
veel tijd in zitten. Focus zelf op het genereren van 
content, terwijl je de rest compleet uitbesteed.

Je blogpost heeft een titel nodig waarop die gevonden 
wordt. Er moet een afbeelding gevonden worden die 
de aandacht doet vasthouden. Je laatste interview 
moet getranscribeerd worden. Onderwerpen voor je 
ebook moet verzameld worden. Je nieuwsbrief moet 
opgemaakt worden.

Ruim de helft van je contentproductiewerk kan door 
een VA of copywriter uitgevoerd worden.
 

Online marketing
Je content moet gepubliceerd worden. Daar komt 
een veelheid aan repeterende taken bij kijken die door 
een online marketingprofessional uitgevoerd  kunnen 
worden. Zorgen dat het automatische proces van  
inschrijven voor de nieuwsbrief goed verloopt. Zorgen 
dat de nieuwsbrief wordt verstuurd. Zorgen dat  
vragen worden beantwoord.

Zorgen dat updates worden geplaatst op Facebook, 
Twitter, LinkedIn. Zorgen voor meer volgers op je  
sociale media. Bezoekersstatistieken over je website 
bijhouden en rapporteren. Zorgen dat video’s online 
komen. Beantwoorden van reacties op je nieuwste 
blog. Etc.

7 | De belangrijkste taken om uit te besteden Uitbesteden beter de baas | pagina 20



Ondersteuning core business
Wat je core business ook is, er moeten vast allerlei 
documenten, templates, rapporten, spreadsheets, 
presentaties etc. worden gemaakt. Een groot deel 
qua voorbereiden, uitzoeken en/of afronden kan door 
een VA worden gedaan.

Onderhoud website
Een VA of online team kan de website monitoren  
of alles naar behoren werkt. Controleren of alle 
links werken. Zorgen dat alle plugins up to date zijn.  
Onderzoek doen naar keywords voor juiste content. 
Een nieuwe webpagina voorbereiden. Etc.

En...
Als je bedrijf groeit kan je VA of online team de  
volgende VA of andere professionals voor je inwerken.

Voor elke onderneming is er in korte tijd een lijst te 
maken van meer dan 100 werkzaamheden die door 
een VA of online team gedaan kunnen worden.

N.B. Houd hiervoor je mailbox de komende dagen 
goed in de gaten!

In overleg met je VA of online team is vast te stellen 
waar de meeste tijdwinst behaald kan worden, zodat 
jouw productiviteit in rap tempo gaat stijgen.
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ALS DELEGEREN GEEN 
SUCCES IS: DE OOR-
ZAAK IS VRIJWEL  
ALTIJD EEN GEBREK 
AAN COMMUNICATIE

Zie voor meer informatie pagina 28 of klik hier om deze tekst te tweeten.‘‘

http://ctt.ec/G3N45


Veel ondernemers zijn huiverig om samen te  
werken met een VA of online team. Voor je het 
weet gaan ze er met je bedrijfsgeheimen vandoor...  
Natuurlijk is de eerste stap dat je samenwerkt met  
iemand die je kan vertrouwen. Als de samenwerking start 
zul je veel informatie met je VA delen. Je moet zorgen dat 
je niet meer dan nodig deelt.

Een handige tool rondom veilig werken met je VA 
of online team is LastPass. Daarmee kun je wacht- 
woorden delen. Het is zelfs mogelijk om toegang te  
verlenen tot je online toepassingen zonder dat de VA de 
wachtwoorden ziet. Het voordeel is dat je met een druk 

op de knop je VA of online team toegang ontzegt op het 
moment dat je de samenwerking beëindigt. Vele online 
toepassingen hebben verschillende gebruikersniveaus. Zo 
kun je bijvoorbeeld zorgen dat je VA in het administratie-
pakket alle facturen kan verwerken, maar geen rapporten 
kan genereren.

Documenten, aantekeningen en andere bestanden deel 
je eenvoudig via Google Drive of Evernote met je VA of 
online team. Je ziet precies wat je gedeeld hebt zonder 
het overzicht te verliezen. Desgewenst is het mogelijk om 
alleen versleutelde informatie met je VA of online team te 
delen.
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Micromanagen is de doodsteek voor het succesvol  
delegeren van werkzaamheden. Hoe je VA of online team 
de werkzaamheden uitvoert maakt niet uit.

Het controleren van de werkzaamheden kost namelijk 
veel te veel tijd. Daarnaast demotiveert het de VA of  
andere professionals. Want nauwkeurig en efficiënt  
werken staat altijd hoog in het vaandel.

De oplossing is nauwkeurig vastleggen waar het resultaat 
aan moet voldoen. Dat is mogelijk met behulp van werk-

processen. Rondom het uitbesteden van werkzaamheden 
van blogs kan het volgende worden vastgelegd:

• Hoe je veilig toegang verkrijgt tot alle online  
toepassingen vind je in het document ‘Wachtwoorden’ 
in Google Drive.

• Neem altijd de tijd om de nieuwe blogs te lezen, zodat 
je precies weet wat mijn boodschap is.

• Elke maandag staat een nieuwe tekst voor je klaar in 
de gedeelde map ‘Blogs’ in Google Drive.

• Elke dinsdagochtend moet de tekst op website  
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www.bedrijfsnaam.nl gepubliceerd worden. Voeg één 
van de passende responsteksten onder het blog toe.

• Redigeer de tekst. Ga na of de keyword phrases  
optimaal worden gebruikt. De keywords voor elk blog 
staan in het contentplan.

• Opmaak: zorg voor veel witruimte. Gebruik de <h1>-
tag voor de titel en de <h2>-tag voor de tussenkopjes.

• Zorg dat alle teksten met betrekking tot SEO zijn inge-
vuld. Houd rekening met de keyword phrases.

• Zoek een passende afbeelding. Log in bij Fotolia.com. 
Een afbeelding mag maximaal 4 credits kosten. Stuur 
mij een e-mail als nog 10 credits beschikbaar zijn.

• Reageer dinsdag na publicatie iedere 2 uur op reacties 
van lezers. Doe dit in de dagen erna 1x per dag. Stuur 
mij een e-mail als een inhoudelijke reactie gewenst is 
met als onderwerp ‘URGENT’.

• Plaats altijd op dinsdag een link naar het artikel op mijn 
account bij LinkedIn en Twitter. Plan dit in met behulp  
van Buffer. Een handleiding hiervoor staat in het  

document ‘Social media’ op Google Drive. 

Dit lijstje is een uitgeklede versie die in gebruik is bij een 
opdrachtgever van Bespaar op tijd. Het laat je zien dat 
100% focus op het schrijven van artikelen mogelijk is. Alle 
andere repeterende taken hoef je niet zelf te doen.

Het lijstje is ook te vertalen naar een afvinklijstje. 
Bijvoorbeeld die wordt gedeeld via Evernote of nog  
handiger via SweetProcess. Ook is het mogelijk om  
processen in schema’s te plaatsen. Bijvoorbeeld met de 
online toepassing Cacoo. 

Vergeet de mogelijkheden van video niet om je VA of  
online team precies te laten zien wat je graag wilt. Met 
een programma als Jing is het mogelijk om een opname 
te maken van het computerscherm en je mondelinge toe-
lichting via de microfoon. Met een druk op de knop wordt 
de video gedeeld. 
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Werkzaamheden Urgent Niet urgent

Belangrijk Dit moet vandaag! Overmorgen of later

Niet belangrijk Morgen of later Voor nog later

Je VA of online team is georganiseerd. Maar maximaal succes kan alleen bereikt worden 
als je dat beiden bent.

Pak slechts een beperkt aantal projecten de komende week op. Houd daarbij  
rekening met datgene wat urgent én belangrijk is. Zo weten jij én je VA of online team 
wat vandaag nog gedaan moet worden.
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WEET WAAR JE MEE 
BEZIG BENT: DOOR HET 
UITBESTEDEN VAN DE 
VERKEERDE TAKEN ZAL 
JE OMZET DALEN

Zie voor meer informatie pagina 14 of klik hier om deze tekst te tweeten. ‘‘

https://twitter.com/intent/tweet?text=Weet+waar+je+mee+bezig+bent%2C+door+het+uitbesteden+van+de+verkeerde+taak+zal+je+omzet+dalen.+Lees+alles+in+het+ebook+http%3A%2F%2Fbit.ly%2Foieea


Een gedetailleerde lijst met taken bij je VA of online team  
neerleggen is stap 1, zoals in het vorige hoofdstuk is  
beschreven. Om de samenwerking met een VA tot een 
succes te maken zijn meer factoren bepalend.

Als het opgeleverde resultaat niet naar wens is, kost het 
verbeteren ervan veel tijd extra. Het kan er ook toe leiden 
dat de ondernemer vanuit teleurstelling alles zelf weer 
gaat doen.

De volgende vragen die je jezelf moet stellen klinken  
vanzelfsprekend, maar dat is tegelijk ook de valkuil om er 
te weinig aandacht aan te geven.

Doet de VA of online team het goed?
Zorg dat de VA of het online team op eenduidige wijze de 
werkzaamheden terugkoppelt. 

Oplossing
Op welke dit wordt gedaan hangt af van wat een prettige 
werkwijze is voor beide partijen. Slimme mogelijkheden  
zijn het realtime bijwerken van een spreadsheet of een 
wekelijks voortgangsoverleg via Skype. Voor de grotere 
niet repeterende projecten is een online project- 
managementomgeving van grote waarde. Bijvoorbeeld 
Asana of Basecamp.
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Waarom wordt gewerkt?
Wie is de ondernemer en waar staat 
het bedrijf voor. Informatie die 
het voor de VA of het online team  
eenvoudiger maakt om de werk-
zaamheden in een breder perspec-
tief te plaatsen. Vanuit dezelfde  
gedachte werken, betekent dat  
hogere kwaliteit wordt geleverd.

Oplossing
Een document die je regelmatig 
bijwerkt volstaat. Je kunt ook je  
strategieplan hiervoor gebruiken.

Sprake van betrokkenheid?
Een VA of online team dat niet  
betrokken is, hoort niet binnen de 
onderneming thuis. Maar een stap 
extra is altijd mogelijk. Oftewel van 
uitbesteden naar samenwerken.

Oplossing
Geef de VA of het online team 
ruimte om aan te geven welke 
processen geoptimaliseerd kunnen 
worden. Of welke online  
toepassingen tijd besparen. Werk 
erna samen de oplossingen uit.

Hoe zit het met kwaliteit?
Op het moment dat de onder- 
nemer niet tevreden is over het eind- 
resultaat, is de kans groot dat de 
oorzaak niet bij de VA of het online 
team ligt. In de communicatie over 
de opdracht is iets misgegaan.

Oplossing
Vraag gericht of alles duidelijk is. 
Geef aan dat domme vragen niet 
bestaan. Een extra (kort) overleg- 
moment plannen bij een nieuwe  
opdracht is ook slim.
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Is sprake van vertrouwen?
Zonder wederzijds vertrouwen is  
samenwerking onmogelijk.

Oplossing
Besteed in de eerste weken van 
de samenwerking veel aandacht 
aan het leren kennen van elkaar en   
elkaars werkwijze. Deze tijd verdien 
je snel terug met je loyale profes-
sional. Starten op een moment van 
drukte en stress is dat dan ook niet 
slim. Voel je nooit bezwaard om te 
stoppen met een samenwerking. 

Wordt effectief gewerkt?
De ondernemer vertrouwt de VA of 
het online team. Maar wordt er niet 
teveel tijd besteed aan de taken?

Oplossing 
Spreek af hoeveel tijd taken  
mogen kosten. Een maximaal  
aantal uren per week of project. 
Gedetailleerd tijd vastleggen is 
voor een VA of andere professional  
normaal. In een online program-
ma als Teamwork is dit eenvoudig  
dagelijks inzichtelijk te maken.

Waar blijft alle informatie?
Gevoelige bedrijfsinformatie mag 
niet kwijtraken. Toch hoeft het  
de samenwerking met een VA of  
online team niet in de weg te staan.

Oplossing
Veilig werken geeft veel rust, dus 
geef er voldoende aandacht aan. In 
hoofdstuk 10 zijn oplossingen hier-
voor aangereikt. Daarnaast is het 
mogelijk om een contract op te 
stellen waarin o.a. geheimhouding is 
vastgelegd.
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Gooi geen tijd weg
Tijd vliegt voorbij. Het is dus van belang om te weten 
wat met je met de bespaarde tijd gaat doen.

Maak een plan om nieuwe projecten te starten in 
je onderneming. Of plan bewust meer tijd in voor  
familie, vrienden of het maken van een lange reis.

Slim online werken
Een VA is gewend om het internet optimaal in 
te zetten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Van 
een handige tool om nieuwe concepten uit te  
werken tot een slimme tool voor het organiseren 

van een webinar. Van een communicatietool voor  
optimale samenwerking tot online tools om de  
productiviteit te verhogen.

Alle online tools die je VA of online team inzet of 
aanraadt zijn zelf in de praktijk getest of hebben  
andere professionals uit het team aangeraden. Veel 
tijd besparen met handige online tools is mogelijk.

Maar vergeet ook niet dat vele processen al bij  
verschillende organisaties in de praktijk getest zijn. 
Bijvoorbeeld hoe het beste een nieuwsbrief gemaakt 
en verstuurd kan worden. Hoe het beste social media 
kan worden ingezet om een autoriteit te worden.
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Je kunt vandaag nog starten met uitbesteden. Door 
de tijd heen leiden de volgende stappen het beste tot  
succes. Maak per direct tijd vrij en leg een tijdpad voor  
jezelf vast. Het is een leuke en spannende reis die je 
met je bedrijf gaat maken. Ik werk vaak met periodes 
van kwartalen, maar kun je vanzelfsprekend verkorten of  
verlengen.

Kwartaal 1
Je doel is om werkzaamheden die je absoluut niet leuk 
vindt en/of repeterend zijn niet meer zelf te doen. In 
hoofdstuk 6 heb je hiervoor lijstjes gemaakt. Leg vast wat 
moet gebeuren (zie hoofdstuk 10). Scherp het in de loop 
van de tijd aan. Hier kun je ook je VA bij betrekken.

Het is nu tijd om je eerste VA te vinden. Maak een keuze 
of je gebruik gaat maken van een Engelstalige VA in een 
lagelonenland of juist een Nederlandstalige (zie hoofd-
stuk 3).

Start met bijvoorbeeld 4 uur per week. Daardoor dwing je 
jezelf om veschillende taken uit te besteden, leer je de VA 
goed kennen en kun je het overzicht nog goed te bewaren 
voor deze nieuwe manier van werken.

Ik raad altijd een VA aan die binnen 24 uur met kleine  
taken voor je aan de slag gaat. Het voordeel is dat je  
daardoor ook eenvoudiger taken bij de VA neerlegt zonder 
te denken: ‘Ach, dat doe ik zelf wel even tussendoor’.
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Kwartaal 2
Je doel is om je lijstjes met werkzaamheden die je niet 
leuk vindt en die je teveel tijd kosten helemaal leeg te 
maken.

Na verloop van tijd kun je goed inschatten of de VA de  
gewenste kwaliteit structureel levert. Bij twijfel beëindig 
je de samenwerking. Als het bevalt is het tijd om ook  
andere soorten werkzaamheden over te hevelen.

Het is goed mogelijk dat één of meer nieuwe VA’s nodig 
zijn. Je VA heeft simpelweg niet de expertise in huis om 
al je taken succesvol af te ronden.

Al merk ik in de praktijk vaak dat een ondernemer 
zich verbaasd, omdat meer taken dan verwacht bij  
dezelfde VA belegd kunnen worden. Vergeet ook niet de 
mogelijkheden om je VA te trainen voor nieuwe taken.

Kwartaal 3
Je doel is om je bestaande projecten op een hoger plan te 
tillen of om nieuwe projecten te starten. Daarvoor heb je 
tijd beschikbaar, omdat je naar vele uitbestede werkzaam-
heden weinig tot geen omkijken meer hebt.

Besteed steeds meer uit tijdens de projecten. Schakel 
naast een VA ook een online projectmanager of andere 
professional in.

Stel een team samen. Zorg dat ze ook samenwerken, 
zodat je minder hoeft te managen en ze met elkaar een 
hogere kwaliteit leveren.

Als dit teveel werk is of dat managen niet je ding is, kun 
je ook gebruik maken van de diensten van een bedrijf dat 
complete online teams met alle noodzakelijke expertise 
aanbiedt.



Start nu gratis met uitbesteden
Na het lezen van dit ebook ben jij uitbesteden al een stuk beter de baas. Maar jij wordt 
pas echt de baas als je het ook in de praktijk gaat brengen.

Zonder na te denken kun je dat vandaag nog geregeld hebben. We hebben namelijk een 
speciale aanbod voor je.

Je krijgt de beschikking over 2 uren die je gratis mag gebruiken om je taken uit te  
besteden. Pak je takenlijst erbij en pak er een taak uit die er al een tijd opstaat, maar 
die je niet per se zelf hoeft uit te voeren. Zo krijg jij de ultieme kennismaking met het 
delegeren van taken.

Lees hier alles over dit aanbod en meld je vrijblijvend aan voor 2 uren onbezorgd  
uitbesteden.

We hebben geen addertjes onder het gras. Het is volkomen gratis en vrijblijvend. We 
willen je alleen graag laten ervaren hoe werken met een virtual assistant is.
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Steven Verwaard wil dat alle ondernemers groots dromen. 
Daardoor kunnen ze veel geld verdienen. Maar wel op een 
manier die ook zorgt voor veel vrije tijd. Niemand wil dag 
en nacht werken. Niemand wil dag en nacht vrij zijn. De 
ondernemer moet datgene doen waar ‘s ochtends graag 
de wekker voor wordt gezet!

Steven heeft dat zelf in de praktijk gebracht in 2014 door 
8 maanden plaats- en tijdonafhankelijk te werken en te 
reizen tussen Moskou en Singapore. De bijpassende foto’s 
in dit ebook zijn gemaakt gedurende deze reis.

Hij studeerde Communication Studies en volgde de  
master New Media Research & Design aan de Universi-

teit Twente. Hij maakte kennis met de grootse mogelijk- 
heden van het combineren van online toepassingen,  
slimme werkprocessen en toegewijde mensen.

Tegenwoordig brengt hij dat in de praktijk met  
Bespaar op tijd. Daarmee biedt hij iedere ondernemer een 
online team. De ondernemer onderhoudt het contact 
met een persoonlijke online business manager die het 
online team aanstuurt met daarin VA’s, web developers,  
marketeers, grafisch vormgevers en copywriters. Het 
grootste deel van het team is werkzaam vanuit Neder-
land.

Volg Steven via Facebook | Twitter | LinkedIn.

Over de auteur
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Deel het ebook met iedereen die tijd tekort komt. Ik wil je vragen om ze te  
verwijzen naar de webpagina www.bespaaroptijd.nl. Daardoor ontvangen ze niet alleen 
het ebook, maar ook een mooie bonus en veel andere informatie over delegeren. 

Doe mij een groot plezier en deel het volgende bericht via Twitter:

“Wil jij meer controle over je bedrijf? Download nu het gratis ebook Uitbesteden beter 
de baas www.bespaaroptijd.nl via @bespaaroptijd”

Klik hier om dit bericht te delen via Twitter. Dank je wel.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit ebook? Stuur ze per e-mail 
naar: uitbesteden@bespaaroptijd.nl. Je krijgt binnen 24 uur een reactie.

Vind jij dit ebook waardevol?

http://www.bespaaroptijd.nl
http://ctt.ec/sMiQj
mailto:uitbesteden%40bespaaroptijd.nl?subject=Uitbesteden
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