
SUCCES in BEWINDVOERING  
7 tips voor efficiënt ondernemen in bewindvoering  

 
 
 
HEB JE TE WEINIG TIJD? 
 
ERVAAR JE VEEL WERKDRUK? 
 
HEB JE HET GEVOEL ALLEEN MAAR BEZIG TE ZIJN MET ‘BRANDJES 
BLUSSEN’? 
 
ZOU JE JE CLIËNTEN BETER VAN DIENST WILLEN ZIJN? 
 
ZOU JE MEER CLIËNTEN WILLEN HELPEN? 
 
BEN JE TE VEEL TIJD BEZIG MET DE MINDER LEUKE DINGEN VAN JE VAK? 
 
WIL JE MEER GELD VERDIENEN? 
 
WIL JE WETEN HOE JE EFFIENTER KUNT BEWINDVOEREN EN 
ONDERNEMEN? LEES DAN VERDER…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WERKEN WE WEL EFFICIËNT GENOEG? 
 
Als bewindvoerder, docent en eigenaar van de franchiseformule BilancioBudget heb 
ik de afgelopen jaren veel startende bewindvoerders gesproken en geholpen in hun 
ondernemerschap of in hun bedrijfsvoering. Helaas zie ik ook veel bewindvoerders 
worstelen met de omvang van hun takenpakket als ondernemer en als uitvoerend 
bewindvoerder.  
 

Ondernemen is veelomvattend. Je moet verstand van je vak hebben. Je moet 
kunnen organiseren. Je moet kunnen anticiperen op veranderende 
omstandigheden. Je moet verstand van automatisering hebben. Verstand van 
wetgeving. Verstand van commercie, communicatie, acquisitie etc. etc. 

 
 
Bovendien: er valt niets af! Er komen alleen maar meer taken bij!  
 
De laatste jaren is ons vak als bewindvoerder sterk veranderd. Niet alleen de 
kwaliteitseisen om bewindvoerder te worden, zijn veranderd. Ook het takenpakket is 
uitgebreid. We moeten meer doen voor onze cliënten en daarbij is de administratieve 
last behoorlijk opgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte jaarlijkse audit of de 
steeds veranderende wet- en regelgeving. Kortom: er wordt steeds meer van ons 
verwacht!  
 
Helaas zien we de stijging van onze werkzaamheden niet terugkomen in onze 
tarifering! Onze prijs blijft gelijk, terwijl de kosten en het aantal niet-declarabele 
uren (en daarmee ook de kosten) stijgen.    
 
Hier zie ik in de praktijk bij veel bewindvoerders een knelpunt! Aan de ene kant 
moeten we dus méér cliënten bedienen om hetzelfde geld te kunnen verdienen! Aan 
de andere kant hebben we onze organisatie niet efficiënt genoeg ingericht om 
überhaupt méér cliënten te kunnen bedienen.     
Vaak hoor ik klachten van bewindvoerders over teveel werkdruk of te weinig tijd. Ze 
hebben een cliëntenstop, zijn te veel bezig met randzaken, zijn te veel bezig met de 
minder leuke dingen van hun bedrijf en (hierdoor) steeds minder bezig met het vak 
bewindvoering zelf etc. etc.   
 
Dit is in mijn ogen niet nodig! 
 
Als je erin slaagt om je bedrijfsvoering efficiënt in te richten, voorkom je dit soort 
klachten. In dit E-book geef ik daarom een aantal tips om ervoor te zorgen dat je als 
bewindvoerder efficiënter kunt werken! 
 



 
 

 
 
 
EFFICIENT WERKEN ZORGT ERVOOR DAT JE GELD VERDIENT! 

 
Waarom is efficiency belangrijk? Het zorgt voor overzicht, het zorgt ervoor dat je 
tegemoet kunt komen aan de (kwaliteits-)eisen die aan jou gesteld worden. Het zorgt 
ervoor dat je ook met een groot aantal cliënten je werk goed kunt doen. Het zorgt 
voor een financieel gezonde en succesvolle onderneming. Het zorgt voor rust!  
 
Het zorgt ervoor dat je meer geld kunt verdienen! 
 
Nu hoor ik veel bewindvoerders zeggen: “als bewindvoerder heb je een 
maatschappelijk doel: cliënten helpen. Daar past geld verdienen niet bij.”  
 
Daar ben ik het dus niet mee eens!  
 

Je bent niet voor niets ondernemer geworden. Je wilt ook geld verdienen. Je 
hebt ervoor gekozen om dat te doen met dit mooie vak. Je bent 
bewindvoerder geworden om mensen te helpen. Het is dus belangrijk dat je 
als ondernemer je organisatie dusdanig efficiënt inricht, dat je ook écht bezig 
kun zijn met je vak en met je cliënt. Doe je dit, dan zul je zien dat twee 
ondernemersdoelen prima hand in hand kunnen gaan: geld verdienen én 
een goede bewindvoerder zijn voor je cliënten! 

 
Ik weet zeker dat je het met me eens bent, want je hebt de eerste stap al gezet door 
mijn E-book te downloaden. Een belangrijke stap op weg naar méér efficiency, méér 
aandacht voor je cliënt en méér geld verdienen! 
 
 
 

1. DIGITAAL WERKEN 



 
Digitaal werken: de stand van zaken 
In de bewindvoeringsbranche zie ik dat papierloos werken nog lang niet bij iedereen 
is geland. We weten dat het werken met ordners improductief is. Maar toch is dit bij 
80% van de bewindvoerders nog steeds het geval. Dat is opmerkelijk, aangezien we 
bijvoorbeeld wel steeds mobieler werken en dus minder papier nodig hebben. Bijna 
iedereen heeft een tablet en is eraan gewend om bestanden uit te wisselen tussen 
pc, tablet en smartphone.  
 
Ook zie ik dat bewindvoerders die van papier af willen, zich nog te veel op het 
digitaliseren van papier richten in plaats van op datgene waar het echt om draait: het 
vervangen van op papier gebaseerde processen door digitale processen! Echt 
papierloos werken kan namelijk pas als dit wordt geborgd door de inrichting van 
digitale processen! Met andere woorden: te veel bewindvoerders blijven hangen bij 
het inscannen van een document als pdf (papier digitaliseren), terwijl de echte 
efficiencywinst ligt in de digitalisering van de processen zelf.  
 
 
Papierloos werken! Niets voor bewindvoerders? 
Waarom is het grootste gedeelte van de ondernemers in onze branche nog niet 
overgegaan op het digitaliseren van processen? Waarom ben jij nog niet zo ver? 
 

Misschien omdat het tijd kost om dit voor elkaar te krijgen. Misschien omdat 
de oude werkwijze nog zo comfortabel is. Misschien zie je op tegen de 
verandering die stress met zich meebrengt? Of misschien denk je wel dat voor 
een relatief klein kantoor het niet nodig is. Of stel je jezelf nog vragen over de 
veiligheid van dossiers in het digitale tijdperk? 

 
 
Allemaal tegenwerpingen die ik vaak hoor. Maar laten we ons eens concentreren op 
de vele voordelen van digitaal werken! 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: digitaal werken bespaart je heel 
veel geld en levert je extra omzet op!  
 

 
 
Wist je dat het ontzettend veel tijd en geld kost om ‘niet’ te digitaliseren? Heb je als 
bewindvoerder wel eens doorgerekend wat voor tijd je (handmatig) bezig bent met 
het ophalen, verzamelen van post, inscannen, printen, archiveren, rubriceren, 



terugzoeken en meer van dit soort werkzaamheden die we dagelijks voor onze 
kiezen krijgen.   
 
Weet je wat deze dagelijkse werkzaamheden je eigenlijk daadwerkelijk kosten in 
termen van tijd en geld? Maak hier eens een rekensom van. Ken dan ook eens een 
interne kostenpost toe aan de eigen uren die je hieraan besteed.  
 
Als bewindvoerder zou je het goede voorbeeld moeten kunnen geven aan je cliënt: je 
houdt je budget nauwlettend in de gaten en weet waar je geld naar toe gaat. Ik zie 
echter dat veel bewindvoerder hun uitgaven nog wel in de gaten hebben, maar 
vergeten om hun eigen improductieve, niet declarabele uren te vertalen naar kosten!  
 
De tijdwinst die je behaalt door bijvoorbeeld volledig digitaal te werken, kun je 
benutten voor uren die directer gerelateerd zijn aan het uitbouwen en bedienen van 
je cliëntenbestand en dus je omzet. Digitalisering van je werkprocessen levert dus 
een hogere bijdrage aan je omzet.  
 
Buiten het feit dat het je geld kost om de oude “papieren” werkwijze aan te houden, is 
het ook zo dat het overzicht in je dossiers soms ver te zoeken is. Heb je ooit weleens 
een document nodig gehad na een aantal jaren? Hoeveel tijd heeft het je toen gekost 
om dit document op te zoeken? Of heb je het misschien wel nooit meer terug kunnen 
vinden?  
 
 
Een digitaal kantoor levert veel voordeel op 
Digitalisering van processen, cloud computing en zakelijke software maken het 
steeds makkelijker en veiliger om zonder papier je werk te doen. Digitalisering is 
dus ook veiliger!  
 
Nu hoor ik je zeggen: “hoe veilig is digitaal dan eigenlijk?” 
Klinkt het beangstigend als ik het woord digitaal noem? Hoe veilig is je opslag in je 
archief nu eigenlijk? Wat zijn je beveiligingsmaatregelen als het gaat om brand, 
diefstal, vernieling etc.?  
 

Digitalisering is in de huidige wereld niet meer weg te denken. Zelfs de 
rechtbank heeft alle zeilen bijgezet om mee te gaan met de veranderende 
digitale wereld. Als zelfs de rechtbank, maar ook alle andere 
overheidsinstellingen digitaal werken dan mag je wel vanuit gaan dat het 
inderdaad de meest veilige manier is om de gegevens van jouw cliënten op te 
slaan en te bewaren. Waarschijnlijk veiliger dan het opslaan in een archief. 

 
 
De twijfels over digitaal werken voor bewindvoerder zijn dus niet terecht. Ik zie 
alleen maar voordelen voor bewindvoerders. 
  
▪ Door papierloos te werken neemt de productiviteit toe (omdat je plaats- en 

tijdonafhankelijk kunt werken).  
▪ Je kunt sneller werken. 
▪ Digitaal werken levert je cliënten transparantie en inzicht. Dit is 

voorwaardenscheppend voor meer zelfwerkzaamheid van je cliënten. 



▪ De kwaliteit krijgt een impuls. De foutenkans wordt aanzienlijk minder. Je maakt 
namelijk minder fouten als processen digitaal en transparant zijn ingericht. 

▪ Papierloos werken is veel duurzamer. Het spaart bomen.  
▪ Digitaal werken levert een substantiële bijdrage aan de winst! De uren die je niet 

besteed aan (vervelende) klusjes, kun je declarabel inzetten.  
 
 
Digitaal werken helpt bewindvoerders efficiënter werken 
Ben je overtuigd van het nut van digitaal werken voor jouw bedrijf? Dan wil je het ook 
zo snel mogelijk implementeren!  
 
Maar hoe doe je dat dan? Waar begin je? Wanneer je de keuze voor digitalisering 
hebt gemaakt, moet je een plan van aanpak hebben om ergens te beginnen. 
Hiervoor is het belangrijk om na te denken over de volgende vragen: 
 
▪ Ga je het zelf doen of besteed je het uit?  
▪ Welke apparatuur (scanner, papierversnipperaar) ga je aanschaffen?  
▪ Wat doe je met je opslag (software)? 
▪ Ga je de historie ook opslaan of kies je ervoor om vanaf een bepaalde datum te 

beginnen? 
▪ Dien je aanpassingen door te voeren in je werkproces? 
▪ Wanneer begin je? 
 
Deze vragen verwerk je in een plan van aanpak.  Zorg ervoor dat je alles goed hebt 
voorbereid voordat je aan de slag gaat. Vanaf het moment dat je digitaliseert is 
het belangrijk om te stoppen met je oude werkwijze! Anders gaat het niet vóór je 
werken, maar tegen je werken! Vraag rond bij andere bewindvoerders hoe zij 
digitalisering hebben opgezet.  Stel niet uit, begin vandaag nog met je plan van 
aanpak. Implementeren is de belangrijkste stap naar een efficiënte werkwijze.   
 
 

2. E-MAILMANAGEMENT 
 
Soms heb je het gevoel dat je geleefd word door je e-mailverwerking. Er wordt van 
jou als bewindvoerder verwacht dat je e-mails binnen korte tijd behandeld. Dat kan 
de druk behoorlijk opvoeren. E-mailmanagement kan hierbij helpen. Het zorgt ervoor 
dat je het overzicht houd binnen je e-mailbox en niets over het hoofd ziet. Het e-
mailsysteem waar ik mee werk is vrij eenvoudig in gebruik: 
 
▪ Soms zie ik bewindvoerders die werken met allerlei mapjes, bijvoorbeeld 

‘cliënten-mapjes’ waar ze de e-mails in stoppen die gaan over die betreffende 
cliënt zodat ze het gemakkelijk terug kunnen vinden. Maar met de 
functionaliteiten in de huidige e-mailprogramma’s is dat helemaal niet nodig. Er 
zijn zoekbalken aanwezig waarbij je eenvoudig op naam of onderwerp kunt 
zoeken. De ‘cliënten mapjes’ voegen dan helemaal niets toe. Bovendien kost het 
onnodig tijd om steeds die mapjes aan te maken en bij te werken. Dit hoeft 
helemaal niet! Houd het eenvoudig en simpel!  
 
Gebruik slechts 4 mapjes, ‘go-do-this-week’, ‘holding for later’, ‘waiting for 



others’ en daarnaast heb je een archief. De meeste e-mailprogramma’s hebben 
automatisch een dergelijk archief waarin alle e-mails worden bewaard.  

 
▪ Alle e-mails komen dagelijks in je ‘postvak in’ terecht. Vaak blijven alle e-mails 

daarin staan totdat er wat mee gebeurt. Bij dit e-mailsysteem is het belangrijk dat 
je ‘postvak in’ altijd leeg is. Stap niet in de valkuil door daar e-mailtjes te laten 
staan die je wel later afhandelt. Hierdoor raak je volledig het overzicht kwijt en 
verdwijnen e-mailtjes op de volgende pagina. Een paar dagen later weet je al niet 
meer of je er nu wel of niets mee hebt gedaan. Om je postvak leeg te houden doe 
je 2x per dag een zogeheten ‘e-mailcheck’: 
 

o Wanneer je een e-mail binnen twee minuten kunt beantwoorden, dan doe 
je dat en sla je vervolgens de e-mail op in je archief.   

o Wanneer het reclame betreft, plaats je hem direct in het archief.  
o Wanneer het een antwoord betreft met een vraag stuur je dezelfde e-mail 

naar jezelf en plaats je de communicatie in de box ‘waiting for others’.  
o Als iets langer tijd nodig heeft om te behandelen breng je de zender op de 

hoogte hiervan en plaats je het e-mailtje in de map ‘go-do-this-week’.   
o Bevat de e-mail een wachtwoord, gebruikersnaam etc.., dan plaats je het 

mailtje direct in de box ‘holding for later’.  
 
▪ Tussen de e-mailchecks door is het belangrijk dat je de e-mail afsluit en zeker 

ook de pop-ups uitschakelt. Het is niet de bedoeling dat je buiten de twee 
dagelijkse e-mailchecks om, in je e-mailbox te kijken. Dus ook niet op je telefoon 
of een ander device.  
 

▪ Aan het einde van de week op donderdag of vrijdag komt de wekelijkse e-
mailcheck aan bod. Deze e-mailcheck verschilt van de dagelijkse: 

 
o Je behandelt alle e-mails in de map van ‘go-do-this-week’ . Deze behandel 

je direct of je zet de bijbehorende actie in je agenda. Deze map dient bij de 
wekelijkse e-mailcheck leeg te zijn. 

o Je behandelt alle e-mails in de map van ‘waiting for others’.  Je stuurt een 
reminder als je nog geen antwoord hebt gekregen op je vraag. Heb je 
inmiddels wel een antwoord gekregen, dan plaats je de e-mail in het 
archief. 

 
 
Wanneer je dit systeem voor e-mail management in de praktijk brengt, ga je veel 
efficiënter om met je tijd. Je hebt meer controle over je e-mailbox. Het overzicht dat je 
hiermee krijgt, zorgt voor meer rust in je hoofd. De kans dat je een e-mail over het 
hoofd ziet is kleiner en daardoor is het veel eenvoudiger om te voldoen aan de 
gestelde termijnen van beantwoording.   
 



 
3. COMMUNICATIEMANAGEMENT 

 
Slechte communicatie is een van de meest gehoorde redenen waarom cliënten over 
willen stappen naar een andere bewindvoerder. We werken met een doelgroep 
waarbij communicatie soms lastig kan zijn. Wanneer doe je het goed?  
 
Bovendien zijn we geen zorgverleners die regelmatig op bezoek komen bij cliënten. 
Onze communicatie verloopt dus vooral via de e-mail en telefonisch. Nu we het 
belang van een goed e-mailmanagement hebben behandeld, is het tijd om die 
andere vorm van communicatie kritisch te bekijken: telefonische communicatie.  
 
Hoe heb jij je telefonisch spreekuur geregeld? Ben je bereikbaar op bepaalde tijden 
of staat de hele dag je telefoon aan? Gebruik je speciale telefoonnummers voor 
instanties en hulpverleners?  
 
Iedere bewindvoerder werkt weer anders. We weten allemaal dat een rinkelende 
telefoon een stoorzender is. Maar we weten ook dat een cliënt soms graag gebruik 



maakt van de telefoon om te weten hoe hij of zij er voor staat. Hoe organiseer je dan 
het beste je bereikbaarheid zonder dat het ten koste gaat van de cliënttevredenheid 
en zonder dat het zorgt voor ongewenste storingen op je werkdag? 
 
Ik hanteer een belangrijk principe: wat voor jou het beste werkt, werkt voor je 
cliënt ook het beste!  
 
Met andere woorden: je cliënten kun je “leren” om te werken volgens het systeem 
waar jij je het beste bij voelt. 
 

Als je de verwachting wekt dat je altijd voor je cliënten klaarstaat, is dat ook 
wat je krijgt. Als je de verwachting wekt dat je beperkt bereikbaar bent, dan 
zullen je cliënten je minder frequent raadplegen. Als je zelf liever e-mailt, is dat 
wat je ook terug krijgt. Als je zelf liever belt… je snapt wat ik bedoel. Wat je 
zaait, oogst je! Het is net als het opvoeden van kinderen. Een cliënt went aan 
de door jou gebruikte systemen of opties die je hem of haar geeft. Een cliënt 
neemt jouw werkwijze over.  

 
 
Er zijn legio technieken die je kunt inzetten om telefoontjes efficiënt af te handelen. 
Hierbij enkele tips om je communicatie met je cliënten te verbeteren:   
 
▪ Bepaal wat voor jou werkt en richt het op deze wijze in! Kijk niet teveel naar 

andere bewindvoerders en houd je niet teveel vast aan de regeltjes die er gelden. 
Blijf vooral bij jezelf. 

▪ Besteed direct bij de intake c.q. het allereerste contact veel aandacht aan de 
wijze waarop jij wilt communiceren met je cliënt. In het begin kun je je cliënt het 
beste “kneden” naar de door jou gewenste communicatiemethode.  

▪ Geef cliënten een inlogcode zodat ze mee kunnen kijken. Hierdoor geef je hen 
inzicht  waardoor ze zelf kunnen zien of iets wel of niet kan. Je stimuleert de 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van je cliënten. Het bespaart je veel 
vragen. Bovendien ben je transparant over je werk en dat wekt vertrouwen.  Je 
neemt de onzekerheid die een cliënt kan hebben over zijn eigen portemonnee 
weg. 

▪ Investeer in het trainen c.q. gebruiken van goede communicatiemethoden. Train 
je zelf! Wees juist een professional op het vlak van communicatie met je cliënten! 

▪ Laat alleen de telefoon door iemand beantwoorden die de cliënt ook van gezicht 
kent. 

▪ Doe wat je beloofd hebt en doe dit direct tijdens of na het telefoontje. 
▪ Als je beloofd hebt om terug te bellen, doe dit dan ook.  
 
 
 

4. PRIORITEITENMANAGEMENT 
 
Prioriteitenmatrix in theorie 
Veel bewindvoerders werken met to-do-lijstjes. Heel goed! Een prioriteitenmatrix1 
(fig.1) zet je in om: 
 
▪ Dagelijkse werkzaamheden te prioriteren; 



▪ Te bepalen wat je uit kunt besteden; 
▪ Te bepalen wat je acties zijn voor je lange termijn-doelen als ondernemer; 
▪ Te zien waar je vooral niet mee bezig moet zijn. 
 
1De matrix bestaat uit twee dimensies en is ontworpen door Dwight Eisenhower (VS) 
en later tevens gebruikt door Steven Covey.  
 
 

 
 Urgent Niet urgent 

 
Belangrijk 

 
1. Kritische activiteiten 

 
2. Belangrijke doelen 

 
Niet belangrijk 

 
3. Interrupties 

 
4. Afleiding 

 
Fig.1. 
 
 
Prioriteitenmatrix voor bewindvoerders 
De hiervoor geschetste prioriteitenmatrix werkt uitstekend voor bewindvoerders. 
Neem aan het begin van de week 30 minuten de tijd om deze prioriteitenmatrix in te 
vullen.   
 
Maar hoe prioriteer jij je taken? In welk kwadrant zet jij je taak?  
 
Laten we samen eens deze exercitie doen. Ga je voor jezelf eens na in welk 
kwadrant jij een van de volgende taken zou zetten!  
 
OEFENING: VUL JE PRIORITEITENMATRIX IN! 
 
Hierna tref je een aantal taken aan die je als bewindvoerder hebt. Wil je voor jezelf 
aangeven in welk kwadrant (1,2 3 of 4) de genoemde taak hoort? 
 
▪ Bijzondere bijstandsaanvraag van een nieuwe cliënt    
▪ Aanmeldingsgesprek  
▪ Kwijtscheldingsformulier invullen voor een cliënt  
▪ Betalingen uitvoeren  
▪ Telefoontje beantwoorden van een schuldeiser  
▪ Schulden van een cliënt in kaart brengen  
▪ Vergadering met medewerkers  
▪ Post openen en scannen  
▪ Telefonisch spreekuur – acties  
 
 
Ik ben benieuwd hoe jouw invuloefening er uit ziet! Maar ik wil je uiteraard ook graag 
deelgenoot maken van mijn visie op een efficiënte taakverdeling. Deze visie tref je 
hierna aan. 



DE IDEALE PRIORITEITENMATRIX? 
 
Als je alles in kwadrant 1 zet, kan dit betekenen dat je geneigd bent om de aandacht 
te verleggen naar de verkeerde prioriteiten! Door hier bewust over na te denken, ben 
je efficiënter met je tijd bezig. Taken die in kwadrant 3 staan kun je ook delegeren of 
uitbesteden. Met kwadrant 4 hoort eigenlijk niemand bezig te zijn. 
 
Vooropgesteld: er is geen absolute waarheid v.w.b. de invulling van deze oefening. 
Maar op basis van mijn ervaring met ondernemers en bewindvoerders, zie ik wel een 
constante factor: we zijn geneigd om alle taken in kwadrant 1 te plaatsen. Met 
andere woorden: alles is belangrijk én dit is ook urgent!  
 
Maar veel taken zijn niet belangrijk en urgent. Ze horen bij kwadrant 3 en 4. Het 
zijn interrupties, storingen en afleidingen.  
 
Hierna tref je mijn visie aan op een efficiënte taakverdeling voor bewindvoerders. 
Deze visie is gebaseerd op mijn eigen ervaring als bewindvoerder en op mijn 
ervaringen met het begeleiden en faciliteren van bestaande, startende en groeiende 
bewindvoerderskantoren.  
 
 
▪ Bijzondere bijstandsaanvraag van een nieuwe cliënt  kwadrant 2 
▪ Aanmeldingsgesprek  kwadrant 1 
▪ Kwijtscheldingsformulier invullen voor een cliënt   kwadrant 2 
▪ Betalingen uitvoeren  kwadrant 1 
▪ Telefoontje beantwoorden van een schuldeiser  kwadrant 3 
▪ Schulden van een cliënt in kaart brengen  kwadrant 2 
▪ Vergadering met medewerkers  kwadrant 3 
▪ Post openen en scannen  kwadrant 3 
▪ Telefonisch spreekuur – acties  

kwadrant 1 of 2 
 
 
 
 
 
 

5. LANGETERMIJNFOCUS 
 
Het is heel gemakkelijk om vooral bezig te 
zijn met je dagelijkse werkzaamheden die  
je uit moet voeren voor je cliënten.  Die werk- 
zaamheden moeten natuurlijk gebeuren dus die vergen van jou de meeste tijd. Toch 
zijn dat allemaal werkzaamheden die de doelen op korte termijn dienen. Hierdoor 
heb je geen tijd meer over om te besteden aan de doelen op lange termijn en is de 
kans groot dat deze nooit bereikt worden.  
 
Misschien geef je daar in eerste instantie niet zoveel om of stel je dit liever uit. Niet 
doen! Het is namelijk voor je onderneming uitermate belangrijk om hier ook tijd aan 
te besteden. Hierdoor realiseer je groei. Zet daarom wekelijks één actiepunt in 



kwadrant 2 van de prioriteitenmatrix die gebaseerd is op één van je 
langetermijndoelen. Focus je tijdens het invullen van de matrix dus ook op deze 
doelen.  



6. DURF UIT TE BESTEDEN! 
 
Hoe komt het toch dat wij als bewindvoerders minder geneigd zijn om taken uit te 
besteden? Zijn het de kosten of zijn wij nou eenmaal control freaks? Het heeft 
namelijk niets te maken met het verliezen van overzicht of inzicht of een 
kostenbesparing als je het juist zelf doet. Sterker nog, uit ervaring weet ik inmiddels 
dat het juist kan helpen als je zaken uitbesteed en dat het uiteindelijk veel goedkoper 
is! Ik weet inmiddels dat het ervoor zorgt dat je beter groeit. Niet per se harder, maar 
wel beter!  
 
Maar ik kan dat nu wel zeggen, maar het gaat natuurlijk over jou! Hoe kijk jij hier zelf 
tegen aan? Je bent als ondernemer in dit vak gestapt. Je hebt inmiddels een eigen 
werkwijze en infrastructuur voor je bedrijf gecreëerd. Kijk eens kritisch naar je 
eigen bedrijfsprocessen. Wat zou je, als je heel kritisch bent, het liefst anders 
willen doen? 
 
▪ Welke bedrijfsactiviteiten doe je het liefst zelf of gaan je het beste af? 
▪ Welke bedrijfsactiviteiten kosten je teveel tijd? 
▪ In welke bedrijfsactiviteiten schiet je eigen kennis te kort of kun je hulp gebruiken? 
 

 

 
 
 
 
In dit kader is het belangrijk dat je weet wat je persoonlijke voorkeuren, je sterke en 
zwakke capaciteiten en je sterke en zwakke ondernemerscompetenties zijn. Op 
basis van jouw persoonlijke kenmerken kun je een juiste afweging maken.  
 

Je besteedt uiteraard die bedrijfsactiviteiten uit die sneller, beter, goedkoper of 
efficiënter door een ander (bedrijf) kunnen worden gedaan. Wil je een goede 
afweging maken voor wat betreft wel of niet uitbesteden van sommige van je 
bedrijfsactiviteiten? Maak dan eens een begroting van wat het je kost in tijd en 
(dus) geld, in de huidige situatie waarbij je ál deze bedrijfsactiviteiten zelf 
oppakt. Houd hierbij ook rekening met al die uren die je anders (commercieel 
en declarabel) had kunnen besteden en waarmee je geld kunt verdienen. 

 



OEFENING: WAAR KRIJG JIJ ENERGIE VAN? 
 
Je weet waar je wel en niet goed in bent en wat je wel en niet kunt uitbesteden. Wat 
zijn je sterke en zwakke punten? Als je daar tezamen met je prioriteitenmatrix goed 
over nadenkt, dan weet je op dit moment heel duidelijk wat je het beste kunt 
uitbesteden. Stel je zelf de volgende 4 vragen: 
 
1. Waar ben je goed in? 
2. Waar ben je niet goed? 
3. Wat vind je leuk?  
4. Wat vind je niet leuk? 

 
 
 
De zaken die je hebt ingevuld bij vraag 2 en 4 zou ik zo snel mogelijk uitbesteden. 
Misschien dat deze zaken tevens voor komen in kwadrant 3. Dan moet je zeker op 
zoek naar een mogelijkheid om dit uit te besteden. Hiervoor hoef je niet eens een 
rekensom te maken of iets kostenbesparend is of niet. Iets waar je namelijk niet goed 
in bent of wat je niet leuk vind kost namelijk altijd meer als je het zelf doet, zowel in 
tijd als geld. Dat het uiteindelijk kostenbesparend is kun je namelijk achteraf heel 
goed zien. "Had ik het maar veel eerder gedaan”, is een uitspraak die ik vaak 
achteraf hoor.  
 
 

7. IMPLEMENTEREN 
 
Ik weet dat het misschien lastig is om het bovenstaande om te zetten in actiepunten. 
Maar wat houd je eigenlijk tegen? Hoeveel kost het je om het niet te doen? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DO’S 
Wat je vooral wel moet gaan doen: 
▪ Implementeer digitalisering. 
▪ Implementeer het systeem voor e-mailmanagement. 
▪ Maak gebruik van de tips voor een beter communicatiemanagement. 
▪ Implementeer de prioriteitenmatrix . 
▪ Werk wekelijks aan je langetermijndoelen. 
▪ Bepaal wat je uit wilt besteden. 
 
 
DON’T 
Wat je vooral niet moet doen:  
▪ Uitstellen. 
 
Implementeren is dus het sleutelwoord! Ondernemen is doen. Niet morgen, maar 
vandaag.  
 
 
HULP NODIG? 
 
Ben je benieuwd naar meer tools om efficiënt te ondernemen? Meld je dan nu aan 
voor ons GRATIS seminar DE AMBITIE CODE 
 
Voor deelname aan DE AMBITIE CODE* krijg je 4 Permanente Educatie (PE) 
punten. Goedgekeurd door diverse brancheverenigingen en als bijscholing voor het 
kwaliteitsbureau. Normaal kost dit seminar 799 euro. Maar, omdat ik je graag laat 
kennis maken met de Bewind Servicedesk heb ik een aantal VIP tickets beschikbaar 
waarvoor ik slechts een kleine onkostenvergoeding vraag. 

 

 
 
 

Ben je nog geen bewindvoerder maar wil je het vak leren van de beste van de beste? 
Dan daag ik je uit je aan te melden voor onze post-hbo PRAKTIJKOPLEIDING 
BEWIND VOERING. Als je nu beslist betaal je voor onze opleiding slechts de helft! 
Als je dit E-book interessant vond weet ik zeker dat je deze opleiding geweldig zult 
vinden. Let op, ons aanbod is slechts beperkt geldig dus meld je vandaag nog aan! 
 

 
 

https://www.bewindservicedesk.nl/scaleup/ambitiecode#https://www.bewindservicedesk.nl/scaleup/ambitiecode
https://www.bewindservicedesk.nl/startup/praktijkopleiding/

