CHECKLIST WAAR STA IK MET MIJN BEDRIJF?
Stel vast of de werkdruk binnen jouw onderneming opweegt tegen het resultaat wat je nu bereikt!
•
•
•
•

Weegt het geld dat je nu bespaart (door het zelf te doen) op tegen het resultaat wat je
behaalt?
Wat is het juiste moment om taken uit te besteden?
Word je geleefd door dagelijkse werkzaamheden?
Kom je niet toe aan taken waar je werkelijk tijd aan wilt (en zou moeten) besteden?

Vul onderstaande checklist is en ontdek wat de uitkomst voor jou betekent.
Of is het voor jou als ondernemer allemaal goed te behappen? Vink aan wat voor jou herkenbaar/
van toepassing is. Tel het aantal vinkjes op en lees de toelichting over de score.

SCORE TAKEN
Ik ben de hele dag bezig met allerlei dagelijkse (terugkerende) bezigheden.
Ik word vaak gestoord door allerlei zaken waardoor ik niet toe kom aan wat ik
moet doen.
Ik krijg mijn overvolle mailbox niet weggewerkt.
Aan het eind van de werkdag heb ik altijd het gevoel dat het werk nog lang niet af
is.
Ik ben continu bezig met ad-hoc zaken en krijg maar geen structuur in mijn dag.
Ik kan aan niemand taken overdragen waardoor ik alles zelf moet doen.
Ik word geleefd door mijn agenda.
De vele klanten zorgen ervoor dat ik geen tijd heb om met andere zaken bezig te
zijn.
Mijn hoofd zit vol plannen en ideeën maar ik kom hier door tijdgebrek niet aan
toe.
Ik wil zeker weten dat taken goed worden uitgevoerd, daarom doe ik het zelf.
Ik werk regelmatig in de avonden (thuis) door omdat ik het werk anders niet af
krijg.
Ik zou graag meer vrije tijd willen hebben, maar de hoge werkdruk laat dit niet
toe.
Ik ben een chaotisch type waardoor zaken tussen wal en schip vallen.
Ik ben te vaak met last minute acties bezig.
Ik sta onder spanning om de verwachtingen van klanten en andere stakeholders
waar te maken.
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Wat zegt de score?
0-4
In control
Jij hebt de zaken goed onder controle. Kijk hoe je de paar aandachtspunten anders
kunt aanpakken voor nog meer overzicht en structuur.

4-8
Te overzien
Het lukt je redelijk om alle ballen in de lucht te houden maar pas op dat zaken jou niet
gaan inhalen. Tip: plan op korte termijn voor jezelf tijd in om te kijken hoe je zaken
anders kunt gaan inrichten.

8+
Crisis
Het is belangrijk om zo snel mogelijk zaken te veranderen voordat jouw bedrijf/ werk je
helemaal leegzuigt.

Als jouw score hoog uitvalt, is het raadzaam om te kijken hoe je zaken kunt veranderen. Zo creëer je
meer structuur en overzicht binnen jouw onderneming. Het voordeel van zaken uitbesteden aan een
virtueel professional is dat je al vanaf dag 1 meer lucht krijgt. Taken worden direct uit handen
genomen waardoor de continuïteit meer geborgd wordt binnen jouw onderneming.
Samen verder praten over de uitslag van de checklist?
Aan de hand van de uitslag ga ik graag verder in gesprek om inzichtelijk te maken welke
werkzaamheden jij zou kunnen uitbesteden. Zo komen we uiteindelijk samen tot een mooi
stappenplan wat jou als ondernemer verder kan helpen!

Neem contact op voor het maken van een afspraak.
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