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Uitbesteden, we hebben als Bol.com verkopers er bijna allemaal mee te 
maken. Iedereen is bijvoorbeeld begonnen met pakketjes wegbrengen naar 
het postkantoor voordat hij/ zij een fulfilment partij of LVB inschakelt en vele 
zullen begonnen zijn met het handmatig verzenden van e-mails voordat ze 
dit proces automatiseerde met een emailcampagne. De taken die het meest 
tijdrovend zijn en geen kennis van jouw bedrijf of werkwijze vereisen zijn het 
makkelijkste uit te besteden. Maar wat nu als deze kennis wel is vereist voor makkelijkste uit te besteden. Maar wat nu als deze kennis wel is vereist voor 
een taak en jij een plafond hebt bereikt met wat je dagelijks kan uitvoeren? 
Op dat moment wordt het tijd om te kijken naar hoe je op een efficiënte 
manier jouw kennis kan overbrengen, oftewel met gebruik van SOPs.

Een 'Standard Operating Procedure' (SOP) is een werkinstructie waarin 
stapsgewijs beschreven wordt hoe een bepaalde handeling wordt uitgevoerd 
om zo hetzelfde eindresultaat te creëren. Het doel is dus om jouw kennis 
over te brengen naar een virtual assistant (VA), stageloper of andere partij over te brengen naar een virtual assistant (VA), stageloper of andere partij 
zodat deze een taak van jou kunnen overnemen. Wat hierbij belangrijk is dat 
je zelf al ervaring hebt met de procedure die je wilt uitbesteden, zodat je in 
detail kan uitleggen wat de handelingen zijn en deze persoon ook het 
gewenste resultaat kan opleveren.

Om het je gemakkelijk te maken zijn we gekomen met een stappenplan dat 
jij kan volgen. Zie het als een SOP voor het opstellen van SOPs. 

Bij de eerste stap maak je een lijstje van alle bezigheden of processen die je 
onderneemt. Stel jezelf de vraag: Wat komt er allemaal kijken bij mijn 
Bol.com store en welke processen kunnen hier aan verbonden worden? Denk 
hierin ook stapsgewijs dus van product inspiratie naar groeistrategie. In de 
toegevoegde template hebben we je ook even vooruit geholpen door een 
aantal processen neer te zetten.  Vervolgens beoordeel je elke stap op basis 
van 5 vragen:van 5 vragen:

    Hoeveel energie krijg ik van dit proces?
    Hoeveel waarde voegt dit proces toe aan het geheel?
     Hoe belangrijk is mijn deelname in dit proces?
     Is dit proces makkelijk uit te besteden?
     Hoe goed ben ik in deze taak?

Je kan het ook kort houden door zelf heel simpel te zeggen: 'Wil ik dit 
uitbesteden ja of nee?'. Deze 5 vragen helpen je vooral als je in een eerder uitbesteden ja of nee?'. Deze 5 vragen helpen je vooral als je in een eerder 
stadium zit waarbij je niet kan kiezen wat je het eerst uit handen wilt laten 
nemen. Ook zal het antwoord op deze vragen per verkoper verschillen. 

Stap 1 - Identificeer
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Sommige verkopers zullen hun deelname bij het productonderzoek minder 
belangrijker vinden omdat ze al een groot en breed aanbod hebben en 
sommige verkopers juist wel belangrijk omdat ze zeker willen weten dat de 
producten bij het merk passen.

Nadat je de processen hebt uitgekozen die je graag wilt uitbesteden en dus 
SOPs voor wilt ontwikkelen begin je met het plannen en structureren van 
de SOP. De eerste stap hierin is nadenken in welk formaat je de SOP wilt 
beschrijven. Maak je normaal gebruik van diagrammen of tabellen, neem je 
een video op of is een tekst met de stappen voldoende? Afhankelijk van de 
complexiteit van de taak kan je zelf beslissen wat het beste werkt. Het is 
belangrijk om een hierin de doelgroep in gedachten te houden zoals: een belangrijk om een hierin de doelgroep in gedachten te houden zoals: een 
stagiaire, medewerker, binnen- of buitenlandse VA.

Vervolgens plan je ook het beoordelingsproces. Bruikbaar als iemand 
anders voor jou het werk van VA's bijvoorbeeld controleert. Maar dit is ook 
belangrijk voor jezelf om ervoor te zorgen dat het proces zelf en het 
beoordelingsproces de juiste richtlijnen volgen, wat ruis en variatie in het 
eindresultaat ontneemt. 

Stap 2 - Plan het proces

De meeste info zul je zelf al kunnen invullen, omdat je het proces zelf al een 
keer doorgelopen hebt. We raden aan om alsnog verschillende bronnen te 
raadplegen om dit te verbeteren. Denk aan bijvoorbeeld een accountability 
partner, con-collega, de Boloo cursus of een van de Bol.com communities 
om wat extra informatie in te winnen.  Een mix van bestaande informatie en 
nieuwe informatie inwinnen werkt hierbij het beste.

Stap 3 - Verzamel de info

Wanneer je info hebt verzameld in stap 3 om het volledige proces invulling 
te geven ga je aan de slag met de eerste opzet van je SOP.  Schrijf de stappen 
specifiek en doelgericht uit. Dus niet: 'Ga naar Bol.com en bekijk de 
categorieën' maar 'Ga naar Bol.com klik op een subcategorie en bekijk de 
eerste 3 pagina's van elke subcategorie'.  Ook kan het zijn dat er specifieke 
trainingen nodig zijn voorafgaand om het proces beter te begrijpen. Neem 
deze dan ook op of verwijs hier naar in de template. Probeer ook jargon te deze dan ook op of verwijs hier naar in de template. Probeer ook jargon te 
vermijden of een begrippenlijst toe te voegen om verwarring en ruis in het 
proces te voorkomen. Zorg dat je het uitlegt in Jip & Janneke taal. Extra info 
met richtlijnen over jouw proces kan al vele vragen en vergissingen 
voorkomen.

Stap 4 - Schrijf de stappen uit
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Naarmate jij groeit met je Bol.com onderneming groeien en veranderen 
processen met je mee. De manier waarop je leveranciers zoekt wordt beter, 
sneller of systematischer. Hierin is het belangrijk om deze veranderingen te 
vertalen naar je SOPs. Processen die veranderen hebben SOPs nodig die 
met zich mee veranderen. Probeer hiernaast ook ruimte over te laten aan 
een VA (bijvoorbeeld) om feedback te geven. Wanneer iemand veel uren 
besteed aan een specifiek proces zal hij snel beter worden in dit ene ding besteed aan een specifiek proces zal hij snel beter worden in dit ene ding 
dan jij als ondernemer die 50 dingen tegelijk doet. De feedback die deze 
persoon dan kan geven is waardevol om het proces te kunnen verbeteren.

Stap 5 - Onderhoud je SOPs

Als het goed is ben je nu in staat om SOPs voor jouw processen te 
ontwikkelen. Zodat jij een proces precies kan overbrengen om uit te 
besteden en iemand hetzelfde eindresultaat kan opleveren. Heb jij hier nou 
nog vragen over of wil je meer specifieke informatie over het uitbesteden 
van je Bol.com business? Bekijk dan eerst de toegevoegde template of stuur 
ons een berichtje op de website en we geven je graag wat tips mee. 
Binnenkort zal ook een deel 2 uitkomen die meer specifiek op bronnen in Binnenkort zal ook een deel 2 uitkomen die meer specifiek op bronnen in 
gaat die je kan raadplegen voor het zoeken naar personen waar je je werk 
kunt uitbesteden.

Conclusie


