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0 | Wat kun je verwachten?

Waarschijnlijk heb je het ebook ‘Uitbesteden 
beter de baas’ al gelezen en weet je er al veel 
vanaf. Maar ik krijg vaak de vraag: wat kan ik 
allemaal uitbesteden?
 
Je hebt vast al een aantal ideeën wat je zou 
willen uitbesteden, maar er zijn zeker weten 
nog veel meer mogelijkkheden. Speciaal voor 
jou heb ik dit ebook geschreven. Dit ebook is 
eenvoudig van opzet. Elke pagina bevat een 
categorie taken waarmee jij je bezighoudt 
in je onderneming. De beschreven taken 
zijn opgesplitst in 3 fases, te weten basis, 
gevorderd en expert. 

Op basis van onze jarenlange ervaring is 
aangegeven waarmee je vandaag nog zou 
kunnen starten (basis). Of waar je beter na 
enige uitbesteedervaring mee kunt starten 
(gevorderd of expert).

Niet alle werkzaamheden die je tegenkomt 
worden nu uitgevoerd binnen je onder-
neming. Ik raad je aan om er niet overheen 
te lezen. Ze kunnen bijvoorbeeld juist van 
toegevoegde waarde zijn voor verdere groei.

Of je wilt starten met 1 VA of direct wilt  
beschikken over een online team met  
professionals met verschillende expertise, 
je haalt kennis in huis die je nu nog niet 
hebt. Laat ze dan ook niet alleen hun taken  
afvinken, maar vraag ze actief mee te  
denken hoe jouw bedrijf (nog) succesvoller 
te maken is. Echte teamleden doen namelijk 
niets liever.

Word delegeren 100% de baas. Maak in 
dit ebook kennis met 111 grote en kleine 
werkzaamheden die je kunt uitbesteden.
Steven Verwaard
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1 | Zelf organiseren is niet nodig

Delegeren basis

• Regelen van telefonische en fysieke afspraken. 
Tip: Deel je online agenda, bijvoorbeeld van 
Google Apps, met je team. Laat je team  
Timetrade inzetten om geen tijd te verliezen 
met het maken van afspraken.

• Vastleggen in je agenda van reistijd, niet-
gestoord-worden-tijd, voorbereidingstijd en 
andere tijd. 

• Zorgen dat afspraken en andere deadlines 
niet worden vergeten. 

• Vastleggen van verjaardagen en andere  
belangrijke data in je agenda.

• Voorstellen van geschikte eventlocaties.

• Regelen van vliegtickets, hotels, huurauto’s etc. 
Tip: Laat je team altijd meerdere opties  
uitzoeken op basis van tijdsduur, locatie etc., 
zodat je zelf de beste keuze kunt maken. 

• Plannen van overleg met je (online) team. Tip: 
De kans is groot dat je niet bij elkaar in de 
buurt woont. Een videogesprek met Skype 
biedt uitkomst.

Delegeren gevorderd

• Onderhandelen over offertes met confe- 
rentiecentra, hotels etc. die nodig zijn voor je 
event, workshop etc.

Een secretaresse in vaste dienst nemen wil je niet. Je moet haar aan het werk houden in de uren 
dat ze aanwezig is. Ook beschikt ze niet over alle vaardigheden die jij nodig hebt. Stop met het zelf  
uitvoeren van secretariële werkzaamheden. Je online team staat dagelijks voor je klaar.
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http://www.google.com/work/apps/business/
http://www.timetrade.com
http://www.skype.com


Je kunt nog veel meer secretariële werkzaamheden uitbesteden. Bespaar vele uren per week als 
je het niet meer zelf uitvoert. Het zorgt er tevens voor dat je niet constant jezelf overal aan moet  
herinneren en dat je telkens afgeleid wordt.
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Delegeren basis

• Zoeken op internet. Van concurrentie- 
onderzoek tot nieuwe marktkansen. Tip: 
Wees zo gedetailleerd mogelijk met je 
opdrachtomschrijving. Plan bij grotere zoek- 
opdrachten een tussentijdse evaluatie in.

• Versturen van fysieke kaarten, bloemen etc. 
bij memorabele momenten als verjaardag, 
geslaagd voor een examen of bij de start van 
een samenwerking.

• Printen en versturen van brieven.

• Zoeken en bestellen van apparatuur en kan- 
 

toorbenodigdheden. Afsluiten van (telefoon)- 
abonnementen etc.

• Doen van privé-aankopen, zoals vakantie- 
vluchten, je wekelijkse boodschapen laten 
bezorgen en cadeaus aanschaffen.

• Aanleggen van digitale dossiers van  
klanten, producten, diensten etc. Tip: Met 
Google Drive werk je eenvoudig online samen 
in dezelfde documenten.

• Digitaliseren van gegevens. Tip: Zorg dat  
documenten gescand worden met een OCR- 
programma, zodat alle teksten doorzoekbaar 
worden.

2 | Zoeken, kopen, digitaliseren

http://drive.google.com


3 | Administratie op orde

Delegeren basis

• Invoeren van betalingen in je online  
bankomgeving. Tip: Zelf verzend je natuurlijk 
in eerste instantie de betaalopdrachten.

• Invoeren van bonnetjes in je online boekhoud- 
programma. Tip: Veel programma’s  
hebben verschillende gebruikersniveau’s,  
zodat je team desgewenst niet al je financiële  
gegevens hoeft te zien.

Delegeren gevorderd

• Aanleveren van gegevens aan je accountant.

• Versturen van betalingsherinneringen naar 
debiteuren.

• Uitbetalen van je affiliates. (Dat zijn per-
sonen die je een financiële tegemoetkoming 
geeft op het moment dat ze jouw producten 
of diensten hebben verkocht.)

Delegeren expert

• Genereren van wekelijkse en/of maandelijkse 
rapporten betreffende omzet, cashflow etc.

• Verzorgen van je btw-aangifte en andere  
verplichtingen van de Belastingdienst.

De administratieve werkzaamheden die je uitvoert zijn bijna allemaal repeterend. Uitbesteden is dan 
ook logisch. Maar omdat sprake is van vertrouwelijke informatie, zul je niet alles direct aan je online 
team uitbesteden. In veel online programma’s is het mogelijk om in te stellen wie wat mag inzien.
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4 | Dagelijks onderhoud website

Delegeren basis

• Vinden en toevoegen van afbeeldingen bij 
blogs.

• Zoeken naar de juiste keywords voor je blogs 
en verkooppagina’s waarop je gevonden wilt 
worden.

• Aanpassen van blogs en andere webteksten, 
zodat ze goed vindbaar zijn (SEO).

• Toevoegen van blogs, salesteksten, testimo-
nials, etc. aan de website.

• Technisch onderhouden van je website. Waar-
onder updaten van CMS en plugins.

• Registreren en beheren van domeinnamen.

• Online plaatsen van foto’s en teksten van 
nieuwe producten.

• Doorlezen van de website om verouderde  
informatie up-to-date te maken.

• Controleren en aanpassen van verbroken 
links.

• Bijhouden waar welke informatie op je  
website staat. Dit is belangrijk om de teksten 
eenvoudig terug te vinden, maar ook om er 
binnen je website naar te kunnen linken.

• Overleggen van bezoekersstatistieken.

Het dagelijks onderhoud van je website schiet er snel bij in als je druk bent. Toch is het de basis om 
een constante stroom bezoekers naar je website te trekken. Zorg dat het onderhoud aan je website 
dagelijks op de actielijst van je onderneming komt te staan. Je bespaart al snel een paar uur per week. 
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5 | Professionaliseren website

Delegeren gevorderd

• Aanmeldprocessen van nieuwsbrieven, pro-
ducten en diensten optimaliseren, zodat 
zoveel mogelijk bezoekers hun e-mailadres 
achterlaten.

• Inrichten van de mogelijkheid om online  
verkoop mogelijk te maken met iDeal,  
creditcard en Paypal.

• Optimaliseren van het gebruik van Google 
Analytics om gedetailleerd inzicht te krijgen 
wat bepaalde bezoekers wel of juist niet op je 
website doen.

• Geven van input voor verbeteringen aan de 

website op basis van de bezoekersstatis- 
tieken.

• Inrichten van een verkoopkanaal van jouw 
producten en diensten voor affiliates.

Delegeren expert

• Ontwikkelen of verbeteren van een member-
shipsite. Tevens het leden- en membership-
levelbeheer verzorgen.

• Ontwikkelen van een nieuwe of het  
verbeteren van je huidige website.

• Ontwikkelen van een nieuwe of het  
verbeteren van je huidige huisstijl.

Nieuwe inzichten en nieuwe ideeën zorgen ervoor dat je je website verder moet ontwikkelen. Vaak 
maken kleine verbeteringen al een groot verschil. Zorg dat je ideeën de volgende dag nog doorgevoerd 
worden op je website. Dan verdien je de investering dezelfde week nog terug.
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6 | Klantcontacten onderhouden

Delegeren basis

• Beantwoorden van mail van klanten. Tip 1: 
Maak het e-mailadres team@bedrijfsnaam.nl 
aan, zodat je in je eigen inbox alleen nog jouw 
e-mail ontvangt. Tip 2: Bekijk de eerste weken 
de e-mails voor verzenden om zo gezamenlijk 
de gewenste tone of voice te krijgen.

Delegeren gevorderd

• Zelfstandig beantwoorden van je e-mail.

• Beantwoorden van je doorgeschakelde  
telefoon op de momenten dat jij het druk 
hebt. Tip: Je kunt je telefoon doorschakelen 
naar een telefoonservice, die je via e-mail op 

de hoogte houdt wie wanneer en waarvoor  
gebeld heeft.

Delegeren expert

• Vaststellen of e-mail voor alles het meest  
effectieve communicatiemiddel is. Ant-
woorden op veelgestelde vragen kunnen  
bijvoorbeeld op de website worden geplaatst 
of maak gebruik van helpdesksoftware. 

• Koppel je e-mailbox aan een CRM-systeem, 
zodat geen lead uit het oog wordt verloren.

• Opzetten van een systeem die op meest  
effectieve wijze zorgt voor verwerking van 
e-mail door jou en je team.

Je bedrijf laten groeien mag vanzelfsprekend zijn. Maar heb je wel eens stilgestaan wat het hebben 
van meer klanten betekent? Al die klanten hebben vragen, klachten, problemen etc. Zorg dat jij hier 
zo weinig mogelijk tijd aan kwijt bent. Het kan je uren per dag besparen.
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7 | Online aanwezigheid op orde

Sociale media kan je dag opslokken. Ook al pak je het effectief aan, je bent er toch een half uur per 
dag mee bezig. Terwijl je met een paar persoonlijke berichten per week ook je aanwezigheid via social 
media kunt uitbouwen. Alle andere werkzaamheden kun je echt uitbesteden.

Delegeren basis

• Inplannen en/of online plaatsen van tweets, 
posts en pins voor je sociale media.

• Vinden van nieuwe volgers op Twitter en 
LinkedIn.

• Onderhouden van je sociale mediaprofielen 
met actuele informatie en passende foto’s.

• Retweeten van interessante content op  
Twitter, nieuwe volgers bedanken etc.

• Ontwikkelen van een Facebook-pagina,  
Twitter-, Pinterest- of Instagram-account.

• Nagaan welke hashtags je het beste kunt  
gebruiken op Twitter.

Delegeren gevorderd

• Starten van discussies onder jouw naam in 
relevante LinkedIn-groepen.

• Schrijven van tweets en posts voor je social 
media.

• Beantwoorden van vragen via social media en 
reageren op comments.

• Starten van een advertentiecampagne op 
Facebook.

http://www.twitter.com
http://www.linkedin.com
http://www.facebook.com
http://www.pinterest.com
http://www.instagram.com
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8 | Meer mensen op je e-maillijst

Je e-maillijst is het meest waardevolle bezit van je bedrijf. Het is dan ook logisch dat je daar veel tijd 
aan besteedt. Zonder waardevolle content zal de nieuwsbrief niet gelezen worden. Maar er zijn nog 
zoveel andere werkzaamheden die bijdragen aan het maximaliseren van de respons. Doe het niet zelf.
 

Delegeren basis

• Redigeren van teksten voor de nieuwsbrieven.

• Controleren of het eenmeldproces voor 
het downloaden van een gratis weggever 
en aanmelding voor de nieuwsbrief zonder  
problemen verloopt.

• Verzamelen van informatie die je nodig hebt 
om de nieuwsbrief van hoge kwaliteit te laten 
zijn.

Delegeren gevorderd

• Opmaken, versturen en/of schrijven van  
teksten voor je nieuwsbrief.

Delegeren expert

• Nagaan of je e-maillijsten zo zijn ingericht 
dat ze op de lange termijn maximaal profijt 
gaan hebben.

• Testen middels 2 versies van webpagina’s, 
salespagina’s en nieuwsbrieven om na te 
gaan welke versie de meeste respons oplevert 
(A/B-testen).

• Aanpassingen doen aan je e-mailtemplates 
en webpagina’s op basis van inzichten uit het 
vorige punt.

• Ontwikkelen van acties speciaal voor trouwe 
lezers van je nieuwsbrief.
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9 | Zet webinars, podcasts & video’s in

Er zijn vele mogelijkheden om jezelf en je producten of diensten aan een groot publiek te laten zien. 
Webinars, podcasts en video’s nemen daarbij een belangrijke plaats in. Of je ermee start of al langer 
inzet, je kunt veel uitbesteden. Focus jij je op de inhoud. Niet op hoe je klinkt of eruit ziet dus. :)

Delegeren basis

• Inrichten online proces voor het aanmelden 
per e-mail voor webinars.

• Gereedmaken van een online programma voor 
de webinars, zoals GoToWebinar.

• Beantwoorden van (technische) vragen van 
deelnemers tijdens en voor het webinar.

• Versturen van herinneringen voor aanvang 
van het webinar tot het oproepen tot actie 
na het webinar.

• Uploaden van video’s naar YouTube of Vimeo.

• Monteren van de ruwe versie van een mp3 tot 
een podcast met intro en outro.

• Monteren van de opname van een webinar en 
beschikbaar stellen aan degenen die niet live 
aanwezig konden zijn.

• Beschikbaar maken van podcasts via iTunes, 
Stitcher etc.

• Uitwerken van je mp3- en video-opnames 
tot een transcriptie voor degenen die een 
voorkeur hebben aan lezen.

• Editen van video’s met intro, outro, teksten, 
geluid etc.

http://www.gotowebinar.com
http://www.youtube.com
http://www.vimeo.com
http://www.apple.com/nl/itunes/
http://www.stitcher.com
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10 | Benut online marketing optimaal

Aan de ontwikkeling van producten en diensten en (persoonlijk) contact met klanten moet je veel tijd 
besteden. Een extra pagina over online marketing is dan ook volkomen logisch. Naast o.a. nieuws-
brieven en webinars zijn er nog vele werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden.

Delegeren basis

• Leggen van contacten met als doel om gast-
blogs te mogen posten op hun websites.

• Vragen aan klanten of ze een testimonial  
willen schrijven voor je website.

• Reageren op vragen en discussies n.a.v. 
je blogs. Indien nodig jou erbij betrekken  
natuurlijk.

Delegeren gevorderd

• Ontwikkelen van promotiemateriaal om  
affiliates aan te trekken.

• Onderhouden van contact met affiliates om 
de verkopen te maximaliseren.

• Beheren van advertenties via Google Adwords 
en Facebook.

• Maar natuurlijk ook het regelen van activi- 
teiten op het gebied van offline marketing.

Delegeren expert

• Inzetten van online tools die online market-
ing ondersteunen.

• Ontwikkelen van een (online) tijdschrift, die  
bijvoorbeeld wordt gepubliceerd op issuu.

http://adwords.google.com
http://www.facebook.com
http://issue.com
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11 | Producten & diensten aanbieden

Het groeien van je e-maillijst is een belangrijke eerste stap. Vervolgens moeten je abonnees je  
producten en diensten gaan kopen. Daar komen heel wat stappen bij kijken. En die processen kunnen 
iedere dag worden verbeterd. Weet je waar je moet beginnen?

Delegeren basis

• Controleren of aanmelding of de aanschaf 
van producten en diensten zonder fouten 
verloopt. 

• Inplannen van e-mails naar segmenten of  
lijsten in je e-mailprogramma om nieuwe 
producten en diensten onder de aandacht te 
brengen.

• Vormgeven en ontwikkelen van logo’s,  
banners, websites etc. voor je nieuwe  
producten en diensten.

• Schrijven van productteksten voor de web-
site, Marktplaats, Ebay etc.

Delegeren gevorderd

• Schrijven van salesteksten en andere teksten 
voor (het lanceren van) je nieuwe producten 
of diensten.

• Bijdragen aan het stategieplan en tijdspad om 
nieuwe producten en diensten te lanceren.

• Schrijven van allerhande teksten voor het 
lanceren van producten en diensten.

Delegeren expert

• Zorgen voor upsell, oftewel zorgen dat  
klanten regelmatig nieuwe producten en 
diensten bij je aanschaffen.

http://www.marktplaats.nl
http://www.ebay.com
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12 | Je bedrijf verder laten groeien

Je bedrijf wordt steeds succesvoller. Je besteedt steeds meer uit. Dat betekent dat je steeds meer 
ballen in de lucht moet houden. Je vervolgstap is dan ook dat je je ‘ballen’ gaat uitbesteden. Ben je er 
al klaar voor? Weet wel dat je per direct al een aantal belangrijke werkzaamheden kunt uitbesteden.

Delegeren basis

• Beschrijven van de werkprocessen van  
alles wat je delegeert. Zo kan er nooit iets  
vergeten worden.

• Ontwikkelen van een contentkalender waarin 
wordt vastgelegd wanneer welke tekst waar 
moet worden gepubliceerd.

Delegeren gevorderd

• Zoeken van nieuwe mensen voor uitbreiding 
van je (online) team.

• Nagaan of jij taken uitvoert die je beter kunt 
delegeren of zelfs niet meer moet doen.

Delegeren expert

• Uitvoeren van complete projecten. Je busi-
ness manager legt verantwoordelijkheid af.

• Inhuren van mensen voor specifieke werk- 
zaamheden.

• Leveren van een bijdrage aan je strategieplan 
om de groei van je bedrijf te versnellen.

• Vaststellen van metrics en KPI’s om de groei 
van je bedrijf te managen. Uitwerken van 
kansen en bedreigingen op basis van de KPI’s.

• Ontwikkelen van een crowdfunding- 
campagne.
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13 | En nog veel meer natuurlijk

Het is onmogelijk om alles te benoemen wat je kunt uitbesteden. Want van al je specifieke werkzaam-
heden is wel iets uit te besteden. Ieder uurtje tijd besparen betekent dat jij sneller je dromen kunt 
bereiken of een uur maximaal kunt ontspannen.

Delegeren basis

• Redigeren van teksten voor offertes, ebooks 
etc.

• Zorgen dat PDF-bestanden digitaal ingevuld 
kunnen worden.

• Maken van foto’s die perfect passen bij jouw 
gewenste uitstraling.

• Overnemen van je computer op afstand om 
(technische) problemen op te lossen.

Delegeren gevorderd

• Schrijven van persberichten.

• Vormgeven van je ebooks en andere digitale 
producten.

• Ontwikkelen van presentatiesheets voor je  
bijeenkomsten en workshops.

Delegeren expert

• Schrijven van blogs op basis van jouw ideeën.

• Organiseren van een online event of juist het 
technisch mogelijk maken om je live event 
ook via internet uit te zenden.

• Voorstellen van tools die de productiviteit 
verhogen. Tip: Complete vult woorden zelf 
aan terwijl je een e-mail typt.

https://complete.li/


Ja

Start nu gratis met uitbesteden
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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 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.

http://www.bespaaroptijd.nl/va2-vo34l/


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. Een ondernemer doet datgene waar ‘s 
ochtends graag de wekker voor wordt gezet!

Steven heeft dat zelf in de praktijk gebracht 
in 2014 door 8 maanden plaats- en tijdon-
afhankelijk 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 Resarch &  

Design aan de Universiteit Twente. Hij maakte 
kennis met de grootse mogelijkheden 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 copy- 
writers. Het grootste deel van het team is  
werkzaam vanuit Nederland.

Volg Steven via Facebook | Twitter | LinkedIn.

Over de auteur
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https://twitter.com/bespaaroptijd
https://www.linkedin.com/in/stevenverwaard


Vind jij dit ebook waardevol?
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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 dit bonus-ebook, maar 
ook het ebook ‘Uitbesteden beter de baas’ en veel andere informatie over delegeren. 

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

“Onverwacht het gratis ebook Wat ga ik uitbesteden ontvangen. Download daarvoor eerst  
Uitbesteden beter de baas www.bespaaroptijd.nl”

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.
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