Een verhaal met een slecht voornemen?
“Shit! Wat heb ik nu gedaan?” dacht Erik die vrijdag 20 december 2019. “Heb ik nu
echt mijn opdrachtgever opgelicht?”
Het was zo een beetje zijn laatste werkdag van het jaar en voorzichtig ging hij
nadenken over de feestdagen die voor hem lagen. Het gaf hem een goed gevoel na
zijn eerste jaar als ondernemer om samen met zijn gezin en vrienden leuke dingen te
gaan doen. Zoals iedere week keek hij in zijn agenda wat er die week allemaal
gepasseerd was, controleerde of er nog e-mails waren die beantwoord moesten
worden en zorgde ervoor dat de administratie helemaal was bijgewerkt. Hij kan
slecht tegen open eindjes en volgens hem brengt structuur uiteindelijk succes.
Met het afronden van zijn werk mijmerde hij over de jaren ervoor - hoe het toen ging
zo in de dagen voor kerst. Altijd de druk om resultaat neer te zetten en zijn team tot
de beste prestaties te bewegen. Was het dan voor de klant of toch voor de
aandeelhouders? Ja, het gaf al langer een slecht gevoel maar hij wist niet goed hoe
eruit te breken want luisteren deden zijn leidinggevenden allang niet meer. Zijn team
was geweldig, de teamleden kregen veel verantwoordelijkheden en vrijheid in hun rol
en hij werd gewaardeerd op de manier waarop hij als mentor functioneerde voor zijn
team en de organisatie. Deze waardering gaf hem ook altijd een goed gevoel. Maar
ja, waarvoor doe je het nu eigenlijk?
Dat is gelukkig nu achter de rug realiseerde hij zich op deze vrijdagmiddag. Met het
starten van zijn eigen onderneming ging een andere wereld open. De wereld van
vrijheid, zelf keuzes maken en te doen waar hij echt goed in is. Ook de wereld om
zelf nieuwe klanten te krijgen, offertes maken, deze opvolgen en opdrachten scoren.
De eerste opdrachten werden succesvol opgeleverd, de klanten meer dan tevreden
en dat betekende dus ook inkomsten. Fijn! Geen vuiltje aan de lucht tot dat moment
deze vrijdagmiddag 20 december 2019.
Erik keek altijd nog even als er een opdracht was afgerond of hij nog ergens iets van
kon leren, hoe het beter kon de volgende keer en toen viel zijn oog op de factuur die
hij naar de klant had gestuurd. Stond het daar nu echt? Dat bedrag klopte toch niet?
Toch even naar de offerte kijken. Ja daar stond hetzelfde bedrag en de klant was
akkoord gegaan. En nu…?
Zijn klanten betalen altijd vooraf dus het geld stond al op de bank. Was het dan zo
makkelijk om echt goed geld te verdienen? Hij wist even niet wat hij moest doen. Hij
zat een tijdje voor zich uit te staren totdat hij werd gestoord door zijn echtgenoot die
vroeg of hij klaar was met werken. Moest hij het haar vertellen? Aan de ene kant gaf
het hem een slecht gevoel wat hij had gedaan maar aan de andere kant als het zo
makkelijk is om geld te verdienen dan zou 2020 zomaar eens een zeer succesvol
jaar kunnen gaan worden.
Nu maar eerst de feestdagen en in januari…

