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5 tips waardoor je minder gezeur hebt met personeel 
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Leuk die mensen die met je werken, maar af en toe bezorgt het je ook hoofdbrekens. De 

een heeft weer een pijntje, de ander is meer met z’n mobiel in de weer dan dat nieuwe 
plan wordt uitgewerkt en nummer 3 moet eerder weg, omdat het gaat regenen. Het is dat 

je anderen nodig hebt om je bedrijf verder te brengen, maar al deze fijne bijkomstigheden, 

daar zit je niet op te wachten. In deze blog geef ik je 5 tips voor minder ‘gezeur’ met 
medewerkers. 

Je kunt niet zonder. Je hoeft geen groot team te hebben, maar mensen die je op bepaalde 
vlakken helpen, heb je gewoon nodig om door te groeien met je bedrijf. Dus je hebt 
inmiddels mensen die, flexibel dan wel in dienst, met je werken. Natuurlijk ben je blij met ze, 
maar af en toe heb je het ook gehad. Want met die extra handjes en denkkracht, heb je er 
ook allemaal gezeur bij gekregen. En daar zat je nou net niet op te wachten. 
 
Het kost je bakken met energie 
Je krijgt ’s ochtends een telefoontje dat iemand echt niet kan komen, alweer hoofdpijn. De 
ander wil graag eerder weg, want het gaat straks regenen en hij is op de fiets. En de 
volgende heeft een ziek kind thuis. Natuurlijk heb je best begrip, maar er zijn grenzen. 
Waarom moet je hier dagelijks mee bezig zijn? Kunnen mensen niet gewoon 
verantwoordelijkheid nemen en gemotiveerd hun werk doen? Waarom lijkt het alsof er zo 
vaak iets anders belangrijker is dan het werk? En jij moet hier elke keer wat van vinden en 
zeggen. Het kost je veel te veel energie. Energie die je graag aan andere dingen besteedt. 
 
Niet iedereen maakt dezelfde keuzes 
Waarom is dit dagelijkse kost? Waarom zijn er trouwens ook medewerkers die hier amper 
last van lijken te hebben? En waarom heb je er altijd een paar tussen waar aan de lopende 
band wat aan de hand is? Een feit is natuurlijk dat we te maken hebben met het leven. Niet 
alleen het werk is daar een onderdeel van, maar er gebeurt altijd van alles met en om ons 
heen. Daar hebben we het mee te doen. En ook je medewerkers hebben een leven naast 
hun werk.  
 
Het hele artikel en 5 tips lezen? https://purplewithapurpose.nl/5-tips-waardoor-je-minder-
gezeur-hebt-met-personeel/ 


