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DE S VAN STRUCTUUR 

 

S nummer vier, over structuur. Die hangt wat mij betreft een beetje samen met 

systemen, maar dat is volgens mij vooral mijn eigen hoofd, haha. 

 

Ik heb een beetje een dubbele houding ten aanzien van structuur. Aan de ene kant ben 

ik dol op structuur, sta ik graag op hetzelfde tijdstip op, heb ik vaak op dezelfde dag op 

hetzelfde tijdstip overleg met mijn PA. Het geeft mij rust en overzicht.  

 

Aan de andere kant is het tegenwoordig zo dat ik werk op zo’n manier dat ik vooral doe 

waar ik zin in heb. De video’s van deze Online Thermometer nam ik bijvoorbeeld midden 

in de kerstvakantie van 2019 op. Ik had enorme zin om deze video´s op te nemen voor 

jou. Dat stond niet gepland of zo.  

 

Maar waarom ik dit met jou deel, deze S van structuur, is omdat ik weet dat sommige 

ondernemers het er net als ik heel goed op doen, deze soort mix.  

 

Die mix van: waar heb ik zin in? Dat ga ik lekker doen vandaag! Met aan de andere kant 

structuur op het gebied van bijvoorbeeld social media. In mijn geval elke dag even op  

LinkedIn zitten. Dat zit in mijn structuur, in mijn ritme, omdat ik elke dag daar minstens 

tien minuten even op zit om mijn contacten te onderhouden. 

 

Ik heb een aantal klanten die hun dagen van de week hebben opgedeeld in bijvoorbeeld 

bedrijfs- en klantdagen. Dus een stuk structuur vooral om zichzelf te beschermen. Dit is 

echt heel slim als je veel klanten spreekt: voor je het weet zit je hele week vol met 

klanten, kun je niet meer even lekker pielen aan je website of lekker broeden op een 

nieuw plannetje.  

 

Dus het zou jou ook zomaar kunnen helpen om structuur aan te brengen in je werkweek, 

in je dagen. Overigens geloof ik er ook in dat je prima zonder structuur kan. Het gaat er 

mij om dat je structuur aanbrengt in je dag en/of week als je merkt dat je bedrijfstijd 

mist. Of denkt:  goh eigenlijk spreek ik mijn VA net te weinig. 

 

En nogmaals: het geeft mij overzicht en tegelijkertijd heel veel ruimte om net zoals in de 

kerstvakantie spontaan filmpjes op te nemen.  

 

Morgen weer een letter S. Tot dan! 

 

Mira 

 


