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Delegeren kan beter  
De voordelen van delegeren zijn duidelijk: jij houdt tijd over 
voor belangrijkere zaken en je medewerkers ontwikkelen 
zich. Toch blijkt dat delegeren stukken beter kan. 
 

1

Wat is delegeren 

Bij delegeren geef je taken (met middelen 

en bevoegdheden) aan anderen, terwijl je 

zelf (eind)verantwoordelijk blijft voor het 

eindresultaat. 

Het belang van delegeren 

Als leidinggevende ben je eind-

verantwoordelijk maar je kan niet alles zelf 

doen. Enerzijds omdat jij niet de tijd er 

voor hebt. Maar ook omdat jouw 

medewerkers beter zijn op deelgebieden. 

Delegeren is hier het antwoord, maar is 

voor veel leidinggevenden een lastige taak. 

Voor dat we ingaan op hoe je het beste kan 

delegeren eerst het volgende. 

Waarom WEL delegeren 

1. je houdt tijd over voor andere 

(belangrijkere) zaken 

2. jij bent niet altijd de meest geschikte 

persoon voor de taak, m.a.w. 

anderen zijn beter voor deze taak 

3. delegeren zorgt voor gemotiveerde, 

2

betrokken medewerkers en het helpt 

medewerkers zich te ontwikkelen 

 

Waarom veel managers vinden dat ze 

bepaalde taken niet moeten delegeren: 

1. “ik doe het zelf sneller en beter” 

2. “ik heb niemand aan wie ik kan 

delegeren” 

3. “mijn medewerkers zijn al heel druk” 

4. “als ik delegeer dan is mijn 

toegevoegde waarde wellicht gering” 

5. “ik weet zelf nog niet hoe het werkt” 

6. ‘het kost me teveel tijd om anderen 

uit te leggen wat de bedoeling is”  
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Natuurlijk kunnen alle bovenstaande bewering om niet te delegeren waar zijn, maar 
besef dat je dan wel een probleem binnen je team of bedrijf hebt! Maar eerlijk gezegd 
het probleem ligt vaker bij jezelf. Durf jij te vertrouwen op je medewerkers? Durf je 
ruimte en kaders te geven? Durf je los te laten? 

 

Kijk eens alsvolgt naar delegeren: door de juiste criteria te stellen waaraan de taak en 
het resultaat van de taak, moeten voldoen houd je controle op de taak. Dit zou jou 
voldoende vertrouwen moeten geven.  

De moeilijkheid is dan wel om de juiste criteria te stellen en te formuleren. Veelal is dit 
lastig omdat criteria soms zo vanzelfsprekend voor jou zijn, maar ook omdat je het 
soms zelf nog niet exact weet.  

Delegeren betekent ook dat je explicieter je medewerkers helpt bij hun ontwikkeling. 
Met andere woorden, je gaat ze coachen. 

Een handige aanpak om meer te delegeren is om stapje voor stapje uit te bouwen en 
zeker niet bij een teleurstelling er mee te stoppen. Ook delegeren is een leerproces. Niet 
alleen voor jou maar ook voor je medewerkers. 

Het volgend overzicht laat zien uit welke onderdelen delegeren bestaat. 

 

 

 

Allereerst moet jij de vraag beantwoorden waarom je wil delegeren. Dit antwoord zal de 
basis zijn voor de andere 3 onderdelen uit het overzicht. We behandelen deze stap voor 
stap. Vergeet niet af en toe de vraag te stellen “hoe kan ik ‘mijn delegeren’ verbeteren”. 
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1. Wat wil je delegeren 
Je kan een bepaalde taak delegeren, bv het controleren van een financieel overzicht. Je 
kan ook een eenmalige activiteit of project delegeren. 

Maak een lijst van jouw taken. Bekijk je agenda van de afgelopen en komende maand. 
Stel per taak de volgende vragen. 

• Hoort deze taak bij mijn werk als leidinggevende? 

• Hoe belangrijk is het dat deze taak door mij wordt uitgevoerd? 

• Heb ik de beste 'papieren' voor deze taak, of kan een ander het eigenlijk beter 
doen? 

• Kan dit ook door een (on)ervaren medewerker worden afgehandeld? 

• Kan ik een ander motiveren door hem deze taak te geven? 

• Sluit deze taak aan bij een ontwikkelpunt van één van mijn medewerkers? 

• Heb ik wel de juiste informatie voor deze taak? Of heeft iemand lager in de 
organisatie meer informative 

• Hoeveel tijd kost me dit en heb ik die tijd wel 

 

Als de betrokkenheid van medewerkers een belangrijke succesfactor voor de uitvoering 
van een taak is dan is dit een extra argument om deze taak te delegeren. Stel er moet 
nieuwe werkkleding uitgezocht worden. Dan kan je dat zelf doen of door experts laten 
doen. Maar je kan het ook door de medewerkers die de werkkleding moeten gaan 
dragen, laten doen. Dit laatste zorgt voor de betrokkenheid. 

 

2. Aan wie wil je delegeren 
Aan wie je wil delegeren wordt bepaald door ‘wat’ je wil delegeren, want niet iedereen is 
geschikt voor een bepaalde taak. 

Beantwoord de volgende vragen 

• Welke vaardigheden (competenties) zijn vereist om deze taak uit te voeren? 

• Bekijk dan voor de medewerkers die jij op het oog hebt in welke mate ze 
beschikken over deze vaardigheden. 

• Bekijk ook in welke mate jij denkt dat ze bereid zijn (gemotiveerd zijn) om deze 
taak op te pakken. 

 



 
Aangeschaft bij www.vavia-webshop.nl  
 
Publicatie datum :  augustus 2013          blz :   4  /  4 
 

 
 

3. Hoe wil je delegeren 
Je weet nu wat je aan wie wil delegeren. Alvorens je dat gaat doen beschrijf dan het 
volgende: 

- wat is ‘het probleem’ of vraagstuk wat je wil delegeren 
- beschrijf wat je wil bereiken 
- aan welke criteria de oplossing moet voldoen, maar ook aan welke criteria ‘de 

weg om te komen tot de oplossing’ moet voldoen. Een simpel voorbeeld: stel je 
wil een schuur laten bouwen dan beschrijf waaraan de schuur moet voldoen, 
maar ook dat je geen overlast voor de buren wil veroorzaken tijdens het 
bouwproces of dat bepaalde planten niet beschadigd mogen worden. Zoals 
eerder gezegd: het opstellen van criteria zorgt er voor dat je echt kan loslaten, 
maar het opstellen is ook een lastige klus. 

- Welke bevoegdheden draag je over 
- Hoe ga je ondersteuning verlenen 

 

Hoewel mail erg makkelijk is (of lijkt) is een persoonlijk gesprek veelal de beste 
manier om een taak te delegeren aan iemand. 

- leg a.d.h.v. je voorbereidingen uit wat je wil en waarom je dit wil delegeren en 
waarom je dit aan hem/haar wil delegeren 

- vraag hoe hij/zij dit ervaart (zowel inhoudelijk als qua motivatie) en waar je 
eventueel je vraag moet bijstellen 

 

Dan komt de fase waarin je natuurlijk benieuwd bent hoe het gaat. Belangstelling kan 
goed zijn, maar kijk uit dat je je niet gaat bemoeien (altijd goed bedoeld….). Coach als 
er om gevraagd wordt of bespreek de voortgang op de vooraf bepaalde momenten. Je 
grijpt in als bepaalde afspraken (grenzen) niet worden nagekomen. 

 

Delegeren is een kwestie van doen en dus van leren.  

 

Door te delegeren kom je ook tot de kernvraag: welke toegevoegde waarde bied ik 
mijn team, groep, afdeling of bedrijf. 

 

 


