
Volgens Wikipedia is een consultant een adviseur 

die zijn kennis in dienst stelt van bedrijven. Hij 

vertelt op basis van die kennis wat de beste keuzes 

zijn voor het bedrijf. En dat mag de ondernemer 

vervolgens zelf gaan regelen. Grote vraag: heeft 

een (fitness)ondernemer genoeg vaardigheid om 

die nieuwe koers zélf ook goed door te voeren?

Jij en andere fitnessondernemers zijn geluksvogels: 

velen van jullie hebben van jullie hobby een beroep 

gemaakt. Ik heb hetzelfde: ik heb het altijd al leuk 

gevonden, alles wat gaat over marketing, communi-

catie, psychologie, internet, etc. Overigens, van een 

boekhouder kan ik me dat altijd zo slecht voorstel-

len, van zijn hobby zijn beroep…

Wellicht zit ‘m dáár ook de moeilijkheid. Hobby 

of beroep… Welke fitnessondernemer heeft een 

gedegen opleiding tot ondernemer afgerond? Of 

boekhouden? Of marketing? Of personeelsmanage-

ment? Ik vermoed niet veel ondernemers. Niet zo 

raar: als je sportgek bent, dan weet je dáár veel van. 

Van bijkomende zaken weet je minder. Dus zorg je, 

als je een slimme ondernemer bent, dat je voor die 

bijkomende zaken een deskundige hebt die dat alles 

uitvoert. Let op, ik zeg uitvoert.

AdViEs of uitVoErEn?

Ik moet iets bekennen… Ik heb een hekel aan admi-

nistratieve taken. Maar ja, administratie hoort er nu 

eenmaal bij, bij het ondernemerschap. En cijfers vor-

men de basis om op te sturen. Gelukkig heb ik een 

accountant die een deel van mijn taken overneemt. 

Hij is met zijn team mijn deskundige uitvoerder.

Maar daarnaast (hij is namelijk een goeie) geeft hij 

mij gevraagd en ongevraagd advies. Hij is specialist 

op zijn vakgebied en helpt mij de juiste (financiële) 

keuzes te maken. Daarbij bepaalt hij als specialist de 

richting. En ík neem de beslissingen. Hij levert mij 

hapklare brokken, waardoor mijn vragen minimaal 

zijn en ik makkelijk kan beslissen. Soms zegt hij dat 

ik simpelweg iets moet doen. Of sterker, hij doet het 

gewoon voor me en vertelt dat achteraf. Ideaal, dat is 

pas meerwaarde leveren.

doE-HEt-zElf of uitbEstEdEn?

Mijn bedrijf bestaat nu bijna 7 jaar. In het begin deed 

ik natuurlijk alles zelf. Nu heb ik mensen in dienst die 

onderdelen van het werk véél beter beheersen dan 

ik. Met innovaties op mijn vakgebied, zoals social 

media, sta ik zelf wel nog steeds vooraan om die uit 

te proberen, te ervaren. Ik bepaal immers de koers. 

En het is als het ware mijn hobby.

Ik heb indertijd de fout gemaakt door zelf ook taken 

buiten mijn vakgebied steeds te willen blijven uitvoe-

ren. Gelukkig ben ik op dat gebied wijzer geworden. 

Elke taak is immers specialistenwerk. En daar zit vol-

gens mij de valkuil: ondernemers denken te veel dat 

ze dingen (eerst) zelf wel kunnen doen. Doe-het-zel-

ven, omdat het kán, is een killer. Het kost uiteindelijk 

altijd meer tijd, energie en frustratie. Terwijl je rust 

én aantoonbaar betere resultaten gewoon kunt (af)

kopen. Zoek vooral een consultant, die alles óók voor 

je uitvoert. Want alleen advies en plannen maken, 

daar is geen enkel bedrijf succesvol mee geworden.
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