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Op waarde geschat
“Geen idee wat ik nu moet doen…” Met hoogrode konen stond het meisje van,
ik schat, 17 jaar te turen naar het schermpje van de kassa. Bij elk knopje dat ze
indrukte kwam er een scherp pieptoontje uit het apparaat, waar ze telkens van
schrok. Ik stond in de rij als nummer twee en zowel de meneer voor mij als de
mensen achter mij, hoorde ik zuchten. Ik had met het meisje te doen.

“K
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un je iemand erbij roepen?” vroeg ik. Verschrikt

Twee personen keken weg, pakten hun telefoon en verdwenen in

keek het meisje op en zei: ”Ze zijn aan het lun-

social media land. De derde sloeg op dramatische wijze zijn ogen

chen, ze hebben nu vrij.” Ik keek rond en zag

ten hemel, schudde zijn hoofd en stond overdreven vermoeid op

niemand met de bekende kleurige bodywarmer.

met de woorden: “Kan ze nu helemaal niets zelf oplossen…”

Ik zette mijn mandje vol koopwaar naast de

Terwijl ik mee terugliep naar de balie, vertelde de man dat Anna

balie, nodigde de zuchtende mevrouw achter

mij met een vriendelijke glimlach mijn plek in te nemen en

ging op zoek naar de kantine.
Achter in de zaak werd geanimeerd gepraat en gelachen

de zaterdaghulp was en dat ze les had gehad in die kassa en dus
‘zou moeten weten wat ze moest doen’. De rij wachtende klanten
was uitgegroeid tot zeker tien personen en Anna prutste nog
steeds heel zenuwachtig aan de knoppen van kassa. “Laat mij

en toen ik om het hoekje van de deur keek, zag ik drie

maar”, snauwde haar collega. Hij deed een aantal handelin-

mannen relaxt onderuit zitten. Ik vertelde hen dat er een

gen achter elkaar die ik niet kan navertellen en opeens deed

probleem was aan de kassa en dat hun hulp gewenst was.

de kassa het weer. Hij negeerde Anna en ging de klanten in
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TAKEN
Motivatie

Een vrijwilliger kiest ervoor om onbetaald werk te doen omdat hij de
werkzaamheden leuk vindt, het fijn vindt om zijn handen uit de mouwen te kunnen steken, graag in contact komt met mensen, een goed

doel wil steunen of een combinatie van deze redenen. De basis is dat
hij iets doet wat leuk hij vindt en dat geeft hem een goed gevoel. De

M

motivatie om te komen werken is dus gebaseerd op persoonlijke gron-

I
OT

den. Dat maakt dat het werk vooral moet passen bij zijn kwaliteiten.

IE
VAT

Zaterdag- en vakantiehulpen hebben over het algemeen als eerste
motivatie dat ze geld willen verdienen met leuk werk. Doordat ze
tijdelijk werken of elke week maar kort, hebben ze niet de kans zich
echt volledig in te werken in alles wat er nodig is binnen het bedrijf.
Het is zelfs de vraag of ze daar behoefte aan hebben, als het hoofddoel is om geld te verdienen.
Stagiaires lopen mee en leren daarmee het vak. Hun aanwezigheid is
gekoppeld aan de studie en vaak hebben ze ook schoolopdrachten
die ze tijdens hun stage moeten uitwerken. Hun focus ligt op leren.
Het vak leren, maar ook leren om collega te zijn en te ontdekken
wat werken in een baan van je vraagt. Zij hebben verschillende prioriteiten in hun stage en één daarvan is werken voor het bedrijf, dat
maakt hen in beperkte mate inzetbaar.

Passende taken

Als je de drie groepen zo bekijkt, wordt in één klap helder dat deze

een snel tempo helpen. Anna stond erbij en keek ernaar. Ik pakte

mensen, ieder om een eigen reden, nooit als volwaardige arbeids-

mijn mandje en sloot achteraan in de rij. Ik had even tijd nodig

kracht kunnen én mogen worden ingezet. Hun inbreng is van grote

om dit alles te laten bezinken. Er tolden allerlei vragen door mijn

waarde en verdient gepaste waardering, maar ook passende taken.

hoofd. Want wat deed Anna daar alleen aan de kassa in een zaak

Juist door hun taken af te stemmen op waar zij goed in zijn en aan

vol klanten, op een tijdstip dat je weet dat het druk kan zijn?

te laten sluiten op hun motivatie haal je het beste in deze mensen

Hoezo zijn collega’s niet bereikbaar tijdens de lunch? Kun je van

naar boven.

een jong meisje dat alleen op zaterdag werkt, verwachten dat ze
storingen kan oplossen? Wat maakt dat ze zich niet zeker voelt in

Als je hen overvraagt of taken geeft die niet aansluiten bij wat past,

haar werk? Kun je als collega’s zo over je teamgenoten praten…

zal de effectiviteit en daarmee hun meerwaarde afnemen. Over-

Hoge verwachtingen

motivatie en dit zal per direct effect hebben op de kwaliteit van je

De beschreven situatie met Anna klinkt misschien wel heel oncol-

vraging resulteert in vermoeidheid, onzekerheid, vermindering van
dienstverlening. Het inzetten van ondersteunende arbeidskrachten

legiaal, tegelijkertijd is het zeker niet overdreven. Ik heb samenge-

vraagt een realistische kijk op mogelijkheden en meerwaarde.

werkt met vrijwilligers en stagiaires in de diverse dierenasiels. Ook

Daarnaast zul je kritisch naar je eigen gedrag en keuzes moeten kij-

daar zag ik dat collega’s en leidinggevenden (te) hoge verwach-

ken: waarom werk je met hen? Geef je deze krachten de kans om te

tingen hadden rondom hun inzet. In pensions waar ik regelmatig

doen waar ze goed in zijn? Zo nee, vraag je dan af of jouw insteek de

kom, wordt gewerkt met weekend- en vakantiekrachten, veelal

kwaliteit van je bedrijf ten goede komt. Zo ja, gefeliciteerd! Want als

jonge mensen net als Anna. Zij draaien mee in het ritme van de
dag, waarbij het meer dan eens voorkomt dat ze taken krijgen die

je deze ondersteunende krachten op waarde weet te schatten,

zijn ze goud waard. ←

ze niet kunnen overzien. De vraag is of dit eerlijk is.
Hoe zit dat bij jou? Werken vrijwilligers en zaterdag- en vakantiekrachten bij jou om je te ondersteunen in toegankelijke taken?
Komen stagiaires bij jou om het vak te leren en begeleid je ze
daar stap voor stap bij? Of zet je deze mensen vooral in als goedkope arbeidskrachten? Ik begrijp heel goed dat extra handen zeer
welkom zijn en dat het daardoor verleidelijk is om ‘alles wat moet
gebeuren’ ook aan deze krachten over te laten. Maar de kans dat
je in je bedrijfsvoering teveel op hen leunt en dus ook veel van
hen verwacht is groot. Dat geeft risico’s rondom kwaliteit van je

Marleen van Baal coacht ondernemers in de hondenbranche vanuit haar bedrijf HondZakelijk, waarbij ze zich
zowel op de zakelijke en praktische als de persoonlijke
kant van het ondernemerschap richt. Ben
je benieuwd wat HondZakelijk voor jou kan betekenen? Mail Marleen dan via marleen@hondzakelijk.nl
voor een gratis telefonische InZicht-sessie. Binnen
een halfuur krijg je waardevolle tips en weet je of
een HondZakelijk-coachtraject bij jou past.

dienstverlening.
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