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7 valkuilen en hoe je die voorkomt
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Inleiding
Samen met je levenspartner heb je een eigen bedrijf. Of misschien zijn jullie van plan
een onderneming te gaan starten met elkaar. Mogelijk twijfel je of het wel een goed
idee is.
De vrijheid van een eigen onderneming, eigen baas zijn samen met je partner is een
droom van veel mensen. “Het lijkt me helemaal het éinde…” verzuchten ze verlangend.
Anderen geloven juist dat dit het domste is dat je kunt doen. “Oh nee, dat zou echt het
einde betekenen…” roepen ze huiverig.
Misschien vraag je je af wat je moet doen om jullie samenwerking tot een succes te maken, om moeilijkheden te voorkomen, of bestaande problemen op te lossen. Kortom;
hoe zorg je dat jullie kunnen samenleven en -werken op een manier waardoor je in dat
alles je vrijheid en plezier behoudt.
Dit e-book helpt je om de samenwerking met je partner tot een succes te maken. Het
staat vol punten waar je op kunt letten, en direct toepasbare adviezen en tips.

Wat levert dit boek je op?
Na het lezen van dit e-book weet je:
✓		 Wat de voordelen zijn van samenwerken met je partner;
✓		 Hoe je de kansen het beste kunt benutten;
✓		 Wat de nadelen en risico’s kunnen zijn;
✓		 Waar je op moet letten om dat te voorkomen;
✓		 Wat je kunt doen om de samenwerking tot een succes te maken;
✓		 Wat je kunt doen om je vrijheid te behouden;
✓		 Zodat je bereikt wat je wenst; succes en geluk in je relatie en bedrijf.
Met veel plezier heb ik dit e-book voor je geschreven. Pas de tips en adviezen toe en
ontdek hoe je meer plezier en succes kunt ervaren in de samenwerking met je partner.
Waardoor jullie bedrijf en relatie floreert. Ik wens je veel succes!
		
		 Hartelijke groet,
		 Marjolein Engbers
© 2016 www.marjolein-engbers.nl
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Serious Business
Cijfers

Of je het nu het einde vindt of niet, feit is dat levenspartners al sinds mensenheugenis
samenwerken. In boerenbedrijven, in de horeca en detailhandel, in de binnenvaart en
allerlei kleine en grotere ondernemingen. Soms groeit het uit tot een familiebedrijf. Er
zijn geen cijfers bekend hoeveel bedrijven in Nederland geleid worden door een (echt)
paar. Over familiebedrijven is meer bekend. De cijfers verschillen afhankelijk van de
definitie wat een familiebedrijf precies is, maar in grote lijn komt het erop neer het dat
ons land ongeveer 200.000 tot 260.000 familiebedrijven telt. Samen vertegenwoordigen
ze 55% tot bijna 70% van het totale bedrijfsleven (cijfers Nyenrode Business Universiteit). Van die 200.000 wordt zo’n 40% geleid door de eerste generatie, de starters. Dat
zijn ruim 80.000 bedrijven. Daarvan zal een aanzienlijk deel geleid worden door een
(echt)paar.

Op de kaart gezet

De categorie ‘man-vrouw bedrijf ’ lijkt een ongeregistreerde, niet geziene groep in ondernemersland. Er is weinig tot geen speciale aandacht voor, ook niet bij de KvK of het
CBS. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Want het is wel degelijk een ondernemersgroep met heel eigen kenmerken, eigen sterkten, zwakten en specifieke uitdagingen. De privé- en zakelijke relatie zijn immers sterk verweven en beïnvloeden elkaar onvermijdelijk. Er staat daardoor veel op het spel; een relatie én een bedrijf. Dat
vraagt veel van beide partners. Als je samen met je partner een eigen onderneming
runt zul je dat waarschijnlijk herkennen.
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Kansen en voordelen
Helemaal het éinde…

Veel stellen gaan vol enthousiasme, energie en vertrouwen van start. Natúúrlijk komt
het goed. Samen een huishouding voeren en vakantie vieren gaat hen immers ook
goed af. Dus samen werken in een gezamenlijk bedrijf moet ook wel lukken. En ja,
motivatie is één van de belangrijkste onderdelen van succesvol zijn.

Voordelen

Als het allemaal goed loopt kun je met je levenspartner ook in zakelijke opzicht spectaculaire resultaten bereiken. Je vertrouwt en kent je partner immers goed en deelt
hetzelfde belang. Je bent sterk bij elkaar betrokken. Je kunt veel meer tijd samen doorbrengen. Hard werken, succesvol zijn. Vrijheid creëren in je werk, in je leven. Samen
ben je slagvaardig en krachtig, je werkt langs een uiterst korte lijn. Daardoor kun je
veel zaken in korte tijd aanpakken.
© 2016 www.marjolein-engbers.nl
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Je kunt daarbij heel flexibel zijn. Als je op een avond samen iets bedenkt, kan er de volgende dag al aan gewerkt worden. Je profiteert van elkaars kwaliteiten en kunt taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden onderling verdelen. Als jij en je partner elkaar volkomen vertrouwen geef je jullie bedrijf een stabiele basis.
Een bijkomend voordeel is vaak dat je de zorg voor werk en kinderen goed kunt combineren. Die wisselwerking op velerlei gebied is heel prettig en waardevol. Als dat lukt
dan heb je iets waardevols in handen met veel potentie en groeikracht. Al die verschillende lijnen komen dan bij elkaar in een krachtige sterke knoop die houvast biedt.

Mits het natuurlijk allemaal soepel en naar wens verloopt voor allebei. En dat is onzeker. Want het is een avontuur. En er komt veel bij kijken. Je komt dingen tegen die je
van tevoren niet kon overzien, niet had bedacht. Zakelijk en privé. Een goede intieme
relatie hebben betekent niet automatisch dat je elkaar zakelijk ook goed zult aanvullen.
Het stelt hoge eisen aan je vaardigheden om samen te werken en aan de kwaliteit van je
communicatie.
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Beperkingen
Als het ergens niet lekker loopt kan samenwerken met je partner een bron van irritatie,
stress en problemen zijn. In het ergste geval kan het op den duur zowel je relatie als je
bedrijf ruïneren. Ik zie het soms gebeuren. En dat is precies de reden waarom mensen
die er niet voor kiezen om met hun partner samen te werken roepen; dat zou het einde
betekenen…
Het begin van het einde, waar ligt dat eigenlijk? Dat is niet altijd precies aan te geven.
Het is vaak een opeenstapeling van verschillende dingen. Voor veel ondernemersparen is het bijvoorbeeld lastig om een grens te trekken tussen werk en privé. Zakelijke
aangelegenheden en privé-besognes lopen voortdurend door elkaar. Is er eigenlijk wel
een grens? “Ja”, zeggen de meesten. De vraag is; waar ligt die grens dan? Hoe duidelijk
is die? En als het duidelijk is, wordt die grens in de praktijk gerespecteerd? Ik merk in
mijn praktijk; op die laatste drie vragen blijft het meestal stil.

Nadelen

In de praktijk lopen werk en privé vaak grenzeloos in elkaar over. Ze beïnvloeden elkaar sterk. Een voorbeeld; je bent vaak gevoeliger voor wat je partner van je vindt dan
wat een willekeurige collega over je zegt. Dus als je partner kritiek op je heeft over een
zakelijke kwestie zal je spanning daarover je intieme relatie raken, en omgekeerd.
Wanneer er regelmatig irritaties zijn, verschillen van inzicht, van mening, verwachting
of beleving kan het idealisme van de begintijd langzaam maar zeker veranderen in een
gevoel van onvrijheid en benauwdheid. Die flexibiliteit en vrijheid blijken niet alleen
leuk te zijn, maar ook een valkuil. Het houdt nooit op. Je kunt om zes uur s’ avonds
immers geen knop omzetten. Je komt je zakenpartner thuis tegen, en je ontmoet je levenspartner in je bedrijf. In een betaalde baan erger je je misschien wel aan die ene
collega, maar je gaat aan het eind van de werkdag weer naar huis, waar je afstand kunt
nemen en stoom afblaast. Maar deze ‘collega’ zit tijdens het eten weer tegenover je, en
gaat misschien gewoon door over het zakelijk meningsverschil dat jullie vanmiddag
hadden. Hoe waarschijnlijk is het überhaupt dat je na een werkdag je partner ’s avonds
thuis begroet met een warme omhelzing en vraagt; lieverd hoe was je dag?
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De verwevenheid van werk en privé kan benauwd gaan voelen, als een keurslijf. De bedoelde sterke knoop wordt een onontwarbare kluwen.

Je kunt daardoor in een vicieuze cirkel terechtkomen, een neerwaartse spiraal. De beoogde vrijheid verandert in onvrijheid. Een onvrijheid die grote gevolgen kan hebben
voor je welzijn en gezondheid. Die kan leiden tot fouten, verkeerde beslissingen en zakelijk verlies. Of erger nog, tot negatieve gevolgen voor zowel het bedrijf als de relatie.
Het gepieker daarover is weer een volgende bron van stress. Je zou willen ontsnappen.
Maar hoe? Kun je eigenlijk nog wel loskomen zonder fikse kleerscheuren? Stel dat je
met je werk zou willen stoppen, hoe moet het dan verder met het bedrijf? En hoe zit
het dan met alles wat je er op verschillende manieren in geïnvesteerd hebt? Stel dat je
zou willen loskomen van je partner, werk je dan nog samen? Van wie is dan het bedrijf? In het slechtste geval wordt de zaak de grootste troef in het echtscheidingsconvenant.
Misschien vind je dit een doemscenario. Ik kom het in mijn praktijk echter regelmatig
tegen. In het volgende hoofdstuk lees je meer over mogelijke valkuilen.

© 2016 www.marjolein-engbers.nl
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7 Valkuilen
1. Onduidelijke visie.

Ik zie nogal eens dat niet duidelijk geformuleerd is wat beide partners willen bereiken
met het bedrijf, waar ze precies naar toewerken. Het is ook niet duidelijk op welke manier dat gebeurt. Niet duidelijk wat er precies verwacht wordt van personeel, hoe je
daar überhaupt mee omgaat, hoe je ze beoordeelt. En het financiële beleid, wat is daarover de visie? Wordt de winst gebruikt voor investeringen, of mag het naar privé gaan?
En hoeveel dan?
Gebrek aan een heldere visie leidt tot ad hoc beleid. Links. Oh nee, toch maar rechts
nu. Er gebeurt altijd wel iets dat je niet voorzien had. Iedere keer moet je opnieuw ergens een brandje blussen. Dat heeft weer tot gevolg dat je het gevoel krijgt dat je geleefd wordt. En iedere keer opnieuw moet je er weer over discussiëren. Je hebt daardoor onvoldoende leiderschap over de grote lijn. Als er geen duidelijk geformuleerde
visie is waar je het allebei over eens bent, hoef je waarschijnlijk niet lang te wachten
op stevige meningsverschillen over hoe bepaalde zaken binnen het bedrijf geregeld of
aangepakt moeten worden.

2. Onduidelijke taakverdeling.

Een grote valkuil ontstaat wanneer het niet duidelijk is wat ieders specifieke taken en
verantwoordelijkheden zijn. Het onderdeel ‘samenwerking’ is vaak onderbelicht vanuit
de gedachte dat jullie elkaar goed kennen, vertrouwen en hetzelfde belang hebben. Je
doet allebei van alles, ad hoc en zoals het uitkomt, zowel in het bedrijf als thuis. In de
praktijk blijkt echter dat veel conflicten binnen een bedrijf ontstaan wanneer de vennoten partners van elkaar zijn.
Je hebt misschien niet heel expliciet stil gestaan bij vragen als; wat zijn mijn en jouw
specifieke talenten en vaardigheden? En wil ik dat eigenlijk wel doen? Of besteed ik
dat liever uit aan een extern iemand? Onduidelijkheid over deze zaken levert frustratie
op, en verwarring. Het leidt tot fouten, tot bemoeienis met elkaar of controle tot in de
kleinste details. Je krijgt daardoor het idee dat je alles in de gaten moet houden. Of dat
je alles alleen moet doen. Als je voortdurend met elkaar in discussie moet over wie en
wat, gaat daar veel tijd en energie in zitten. Het is vermoeiend, en veroorzaakt irritatie
en onnodige stress. Mede als gevolg daarvan kun je de volgende valkuil tegenkomen:
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3. Gebrek aan aandacht, begrip en waardering.

‘s Avonds moet je een belangrijke zakelijke kwestie met elkaar bespreken. Je hebt tussen de bedrijven door haastig het huis opgeruimd, de was gedaan en zelfs nog iets lekkers gekookt. Je partner komt later dan afgesproken, is moe, gefrustreerd over iets dat
jij niet weet, gooit de jas over de stoel, tas in de hoek, modderige schoenen midden in
de gang, trekt een biertje open en ploft met een zucht op de bank. Even helemaal niks.
Jij zit geïrriteerd en teleurgesteld achter de inmiddels verpieterde maaltijd. Je voelt je
niet gezien, niet gewaardeerd. En dat zal de ander weten ook. Ja, de stemming zit er
goed in. En zal ongetwijfeld invloed hebben op de ‘vergadering’ van vanavond.
De schijnbaar simpele vraag ‘hoe was je dag?’ of ‘hoe is het met je?’ is vervangen door;
‘waarom kom je toch altijd te laat, heb je de stukken voor de accountant klaar, je hebt
die mail toch wel verstuurd, heb je contact opgenomen met die klant, waarom doe je
die broek aan, ik moet ook altijd alles alleen doen, zeur toch niet zo, laat me alsjeblieft
eens één keer met rust.’ De focus ligt op elkaars zwakke punten en akkefietjes rond
werk en huishoudelijke zaken. Waardering voor de ander wordt weinig geuit. In plaats
daarvan regent het kritiek, of commentaar achteraf; “Zie nou wel, ik heb het je toch
gezegd!” De onderling toon is zelfs onvriendelijker dan tegen anderen, zoals klanten,
personeel of leveranciers. Je neemt weinig tijd voor elkaar als intieme partners. Zaken
gaan voor. Je partner is sluitpost als het om jouw aandacht gaat. Je hebt het druk. Dat
snapt hij/zij immers toch als geen ander?

4. Gebrek aan duidelijke werkstructuren

Nagenoeg alle samenwerkende stellen die ik spreek vertellen dat ze vaak ‘overleggen’
in de wandelgangen, thuis onder het eten en in bed. Ad hoc, zonder agendapunten, en
zonder het notuleren van de gemaakte afspraken. Discussies over het werk in de slaapkamer verstoren je nachtrust en je intieme relatie. Maak je daar een gewoonte van, dan
kan het op langere tijd je relatie en welbevinden om zeep helpen. En dat brengt vervolgens het bedrijf in gevaar.
Ik zie daarnaast dat ze elkaar weinig feedback geven op een professionele en opbouwende manier. Ze voeren onderling geen functioneringsgesprekken. Ze maken geen
afspraken over wanneer het werktijd is, en wanneer privétijd. Dat spreken ze liever
ook niet af. ‘Dat is nou juist een van de voordelen van samen een bedrijf runnen, dat
je daar vrij in bent’, zeggen ze. Zonder te beseffen dat de kans groot is dat een werkelijk
vrij gevoel daardoor juist verdwijnt.
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Zit je samen met je geliefde lekker te eten in je
favoriete restaurant, even aandacht voor elkaar
als liefdespartners, verschijnt tijdens het hoofdgerecht ineens je ‘zakenpartner’ weer tegenover
je. Hij of zij moet nog wat kwijt en denkt; ‘eindelijk hebben we daar nu een rustig en geschikt
moment voor’. Daar gaat je vrije romantische
avond samen, je ontspanning en vrije gevoel.

5. Machtsstrijd en competitie.

Het kan gebeuren dat een van jullie de meeste waardering krijgt van anderen over geleverde diensten, terwijl de ander achter de schermen het meeste werk deed. De één wil
misschien lenen om die investering nu al te kunnen doen om de concurrentie voor te
zijn, terwijl de ander liever wacht totdat het geld ervoor verdiend is.
De één wil mevrouw A liefst vandaag nog ontslaan, terwijl de ander juist van haar gecharmeerd is. Hoe hak je dit soort knopen door? Wanneer je geen heldere afspraken
gemaakt hebt hoe jullie besluiten nemen, kan het recht van de sterkste gaan gelden.
Wanneer een van beiden de eigen zin doordrijft zal dat onherroepelijk ten koste van de
kwaliteit van de relatie gaan.
Misschien is er op de zaak tussen jullie een hiërarchisch verschil afgesproken. In dat
geval is het zakelijk gezien helder. Maar thuis zal het hoogstwaarschijnlijk spannend
worden dan. Want de voordeur van je huis is helaas geen scheidslijn tussen werk en
privé. Dus hoe ga je in de privésfeer om met een partner die ook je baas is? Misschien
is een van beide een ‘inslikker’, omwille van een zogenaamd lieve vrede. Die lieve vrede is waarschijnlijk een tijdelijk iets. Want de groeiende spanning door de innerlijke
onvrede komt een keer naar buiten. Het kan soms jaren duren, maar je kunt er op vertrouwen. En als de kurk van de fles knalt, knalt er vaak nog veel meer. Zwijgen heeft
grote consequenties. Je zin doorduwen ook. Het creëert ongelijkwaardigheid en wrok,
controledwang, manipulatie en oneerlijkheid. Wanneer je elkaar niet ziet en hoort, niet
steunt, waardeert en dankt, je successen niet samen viert, kan een van beiden zich gebruikt gaan voelen.

6. Gebrek aan ontspanning

Of je nou op de zaak bent of thuis; het werk is voortdurend aanwezig. Je kunt je thuis
niet goed meer ontspannen. Je wilt er graag een paar dagen tussenuit. Of op z’n minst
op vrijdagochtend gaan tennissen.
© 2016 www.marjolein-engbers.nl
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Maar je partner moppert en voelt zich in de steek gelaten. De telefoon gaat altijd voor,
ook onder het eten. Er is geen rust, geen ontspanning, geen tijd meer voor jezelf. Geen
rustige plek meer voor jezelf. Geen tijd voor een gezellig etentje met vrienden. De één
ontspant al zappend voor de tv. Bij de ander loopt de spanning daardoor juist op.
Je neemt geen tijd en ruimte voor jezelf, los van je partner. Je bent verstrikt geraakt in
de wirwar van de zaak, je relatie, de kinderen, het huishouden en allerlei andere zaken. Ontspanning wordt een sluitpost, een soort luxeartikel. ‘Als we eerst maar…, dán
wordt het wel beter’, denk je. Je kunt je onvoldoende meer opladen, put je reserves uit.
Dan komt er een moment waarop de ketting breekt, op de zwakste schakel. Je wordt
ziek, overspannen, of depressief.
Deze valkuil hangt vaak samen met de volgende;

7. Je verwaarloost je persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling? Waarom is dat nou nodig? Ik heb wel iets beters te doen!
Ja waarom is dat eigenlijk nodig, en wat houdt het eigenlijk in? Stel; je hebt het enorm
druk. Of je hebt veel zorgen, al lange tijd. Je doet je uiterste best. Je kent jezelf goed genoeg vind je. Je weet hoe het werkt. En je doet je uiterste best. Maar je hebt onvoldoende zicht op hoe je overkomt op de ander. En welke gevolgen dat heeft. Dat heb je alleen niet door. Je stapt er overheen. Je vraagt niet om opbouwende feedback, je kunt er
niet goed mee omgaan. Je ervaart het als kritiek, als een afwijzing. Je wilt bewijzen dat
je het kunt, en gaat nog harder werken. Meer van hetzelfde doen. Maar het helpt niet.
Er gebeurt iedere keer hetzelfde. Je snapt er niets van. Hoe kan dat nou. Dit heb je niet
verdiend. Je ligt er wakker van. De stress slaat toe.
Gebrek aan stilstaan, aan zelfreflectie, zelfkennis en ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor jezelf. Het maakt dat je minder verbinding hebt met de ander. Het beperkt
je onderscheidingsvermogen. Het veroorzaakt (innerlijke) eenzaamheid. En conflicten.
Als je niet bereid bent om jezelf beter te leren kennen, om op een opbouwende en
open manier met jezelf en de ander te leren communiceren, kan het een moeizaam
avontuur worden.
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Stel, je verandert niets
Mogelijk herken je iets van het bovenstaande in je eigen leven en werken. In mijn
praktijk kom ik minstens nog 7 andere valkuilen tegen. Het kunnen issues zijn waar je
in iedere relatie mee te maken kunt krijgen. Maar het moge duidelijk zijn; wanneer je
je werk en leven met elkaar deelt, 24/7, dan kan dat ingrijpende consequenties hebben.
Financieel, fysiek, emotioneel, en relationeel.
Stel, je hebt het te druk om aandacht te besteden aan
het voorkomen van bovenstaande valkuilen. Je denkt
dat het zo’n vaart niet zal lopen. Dan kan het gebeuren dat een van twee het bedrijf na verloop van tijd,
om wat voor reden dan ook, niet meer ziet zitten. Een
penibele situatie. Want hoe los je dat zakelijk en financieel met elkaar op?
Het kan ook gebeuren dat een van de twee na verloop van tijd de relatie niet meer ziet
zitten. Hoe ga je dan uit elkaar? Is het financieel eigenlijk wel haalbaar om elkaar uit
te kopen? En verdwijnt daardoor niet de kern van het bedrijf? Kan en mag de één dan
zonder de ander doorgaan? Met dezelfde naam en formule? In hetzelfde pand en met
hetzelfde personeel? Hoe ga je om met investeringen die op allerlei manieren gedaan
zijn? Zoveel vragen. Ingewikkelde vragen.
Stel je verandert niets. Op termijn kun je in een valkuil terechtkomen waarvan je niet
meer weet hoe je daaruit kunt ontsnappen.
Beter voorkom je dit. En het hoopvolle is; je kunt er wel degelijk iets aan doen, meer
dan je misschien denkt. Daarover lees je meer in het volgende hoofdstuk.
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Tips en adviezen
1. Bepaal samen jullie missie en visie, en leg die vast.

De missie gaat over het bestaansrecht en de identiteit van jullie bedrijf. Door middel
van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Op wie richt
jullie bedrijf zich? Welke klanten wil je? Wat bied je hen aan? En hoe doe je dat, waarin
onderscheiden jullie je?
Een visie inspireert, en vertelt over jullie ambitie. Je kijkt daarmee naar de wereld van
nu en de kansen in de toekomst. Het gaat over vragen als; welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor jullie bedrijf? Hoe ziet
de toekomst van jullie bedrijf eruit, en van jullie bedrijfstak c.q. concurrenten? Welke
ambities hebben jullie? Op welke termijn willen jullie die realiseren? Welke waarden
zijn daarbij belangrijk voor jullie?
Welke competenties heeft jullie bedrijf nodig? Hebben jullie daar adviseurs bij nodig?
Of personeel? Wat verwacht je daarvan? Hoe leid je ze op?
Kijk ook welke rechtsvorm het beste past bij jullie manier van samenwerken. Het is
verstandig om belangrijke afspraken officieel te maken.
Zorg dat je allebei goed geïnformeerd bent over de financiën van jullie bedrijf ook al
vertrouw je je partner blind. Weet allebei hoeveel geld waar vandaan komt, en waar het
naar toe gaat.

2. Verdeel taken en verantwoordelijkheden, zakelijk en privé

Goede samenwerking ontstaat niet vanzelf. Ken je eigen sterkte punten en mogelijkheden, ook die van de ander, en respecteer die. Dan weet je wanneer het het beste is om
te leiden, en wanneer geleid te worden.
Of je nu allebei eigenaar bent van jullie
bedrijf of niet, het geeft rust en overzicht
om duidelijke afspraken te maken over de
taakverdeling en de verantwoordelijkheden. Verdeel de taken en verantwoordelijkheden op een manier die past bij jullie
visie, bij je individuele wensen en vaardigheden. Kortom; laat ieder doen waar die het
beste in is en blij van wordt. Probeer niet alles zelf te doen of te controleren.
© 2016 www.marjolein-engbers.nl

14

Daarnaast is het belangrijk afspraken te maken over jullie leven thuis, wie is waarvoor
verantwoordelijk in het huishouden? Wie zorgt wanneer voor de kinderen, hoe doe je
het als ze ziek zijn of als de oppas uitvalt? Wie zorgt wanneer voor de boodschappen,
de maaltijd, de was? Verdeel het op een manier waar je allebei vrede mee hebt, en hou
je daaraan. Het geeft rust en duidelijkheid en voorkomt irritatie en boosheid.
Maak ook afspraken over ontspanning, zelfstandigheid en vrijheid. Wanneer ben je samen? Wanneer heb je tijd voor jezelf?

3. Geef elkaar aandacht, begrip en waardering.

Om te voorkomen dat je elkaar kwijtraakt is het belangrijk om iedere dag op z’n minst
even tijd voor elkaar te maken. Sommige stellen wandelen iedere dag een half uur met
elkaar. Een half uur waarin je beweging, frisse lucht en aandacht voor elkaar kunt combineren.
Interesse voor je partner tonen en vragen hoe zijn of haar dag was (ook al denk je dat
je dat wel weet) doet wonderen.
Het is verbazingwekkend hoe goed twee mensen met elkaar kunnen opschieten door
simpelweg naar elkaar te luisteren. Luisteren, open en met aandacht. Luisteren betekent; niet invullen, niet ondertussen je antwoord al klaar hebben of meteen met advies
komen. Luisteren is iets anders dan adviseren, oplossen, begrijpen of goedkeuren. Het
betekent dat je werkelijk wilt weten wat er in de ander omgaat. Meer niet. Klinkt simpel, maar doe het maar eens.
Nog iets dat wonderen doet; iedere dag minstens één welgemeende waardering naar
elkaar uitspreken. Op de sterke punten van de ander focussen. Kun je die niet bedenken, of krijg je het niet uit je mond? Dan is het de hoogste tijd om samen om de tafel te
gaan zitten en hulp in te schakelen.
Waardeer elkaars inspanningen voor jullie bedrijf ook financieel in de vorm van ieder
een eigen salaris. Dat geeft ieder de nodige onafhankelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid en voorkomt onenigheid over privébestedingen.
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4. Creëer duidelijke overlegstructuren

Communicatie is dé sleutel om 24 uur per dag, dag in dag uit, met elkaar door te brengen op een goede manier. Open en eerlijke communicatie voorkomt dat kleine issues
uitgroeien tot grote struikelblokken. Vertel rustig en eerlijk wat er in je omgaat. Zonder verwijt. En durf grenzen te stellen. Conflictvermijding werkt averechts.
Plan vergaderingen, met agendapunten. Vergader op een
tijdstip dat voor beiden goed werkt. Overleg minimaal eens
per week, bijvoorbeeld in een MondayMorningMeeting.
Informeer elkaar over waar je mee bezig bent, wat er staat te
gebeuren.
Nog iets dat rust en overzicht geeft; maak notulen. Dan weet
je weer (te vinden) wat er speelt en wat er is afgesproken.
Creëer een eigen werkplek voor jezelf waar je ongestoord kunt werken.

5. Werk samen, als een team.

Succes boeken is belangrijker dan wie de credits daarvoor krijgt. Vier je successen samen, en gun elkaar ieders succes. Gedeeld risico, gedeelde inspanning, gedeeld succes.
Zo voorkom je machtsstrijd en competitie.
Ken je eigen ritme, je eigen stijl, en dat van je partner. Respecteer het, probeer de ander
niet in je eigen ritme te persen. Creatieve verschillen en verschillende werkstijlen maken jullie innovatiever. Als je de (andere) stijl van je partner accepteert kun je samen
juist een productief team vormen.
Nog een heel belangrijk punt; bepaal samen hoe jullie besluiten nemen. Het gaat er
niet zozeer om wát je daarover afspreekt, maar dát je er samen helderheid en overeenstemming over hebt. Voor sommige stellen werkt het het beste dat een besluit alleen
genomen en uitgevoerd wordt wanneer beiden het erover eens zijn. Dat vraagt goede
communicatievaardigheden.
Voor anderen werkt het beter als één van beide de knopen doorhakt, met name wanneer er geen overeenstemming is. Bepaal wie dat is. En geef achteraf geen commentaar
(“ik heb het je toch gezegd”) als de beslissing niet goed uitpakt. Als blijkt dat bepaalde
besluiten niet het gewenste resultaat hebben gegeven kun je het beste samen om de ta
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fel gaan zitten, en op een rijtje zetten wat je hebt geleerd van deze situatie.
Vraag regelmatig feedback van derden. Het helpt je om momenten van stilstaan en beraad te creëren. Een onafhankelijke en professionele buitenstaander kan met meer afstand kijken en de communicatie openen. Dat kan vooral bij machtsstrijd of in situaties waarin een van beide ergens te weinig verantwoordelijkheid voor neemt nodig en
behulpzaam zijn.
Zijn jullie nog op de koers? Zijn er onuitgesproken kwesties? Of meningsverschillen en
spanningen waar je samen niet uitkomt? Wonderlijk dat we het heel normaal vinden
om regelmatig onderhoud te laten plegen aan ons gebit, de auto etc. We vinden het ook
heel gewoon dat we iedere dag tijd en aandacht besteden aan verzorging en onderhoud
van ons lichaam. Douchen, tandenpoetsen, eten, slapen, bewegen etc. Tijd en aandacht
voor het onderhoud van je relatie, je samenwerking kan problemen voorkomen.

6. Have a break

Plan vakanties, of een paar dagen samen weg. Een korte onderbreking van de
werkstress kan wonderen doen voor zowel je relatie als je business. Je neemt afstand,
komt tot rust. Daardoor zie je soms ineens een ander perspectief of een oplossing die
in de drukte van alle dag aan je voorbij is gegaan.
Maak tijd vrij voor elkaar als paar, als gezin. Sommige ondernemers zetten hun dierbaren jaren in de wacht om hun bedrijf van de grond te krijgen, om vijf jaar later te ontdekken dat hun persoonlijke leven failliet is.
Zorg voor een thuisplek waar je je ook werkelijk thuis voelt. Waar je je kunt ontspannen en opladen. Maak plezier met elkaar. Humor relativeert en lost spanningen op.
Maak tijd voor jezelf en je gezondheid, mentaal en fysiek. Los van je partner. Fysieke
beweging, voldoende slaap, gezonde voeding en andere dingen die je voeden en verrijken houden je fit en vrolijk.
Doe regelmatig iets (zonder je partner) waarin je ontspanning vindt. Iets dat je boeit
en voedt. Het is niet moeilijk om verdwaald te raken in de wirwar van de zaak, je relatie, de kinderen, het huishouden en allerlei andere zaken. Have a break.

7. Besteed aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling

‘Persoonlijke ontwikkeling? Waarom is dat nou nodig? Ik heb wel iets beters te doen.’
Ja waarom was dat ook al weer nodig?
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Samen met je lief een onderneming runnen vraagt moed, verstand, wijsheid, geduld,
doorzettingsvermogen, en de bereidheid om te leren en te groeien.
Wees bereid om aandacht te besteden aan jezelf, aan wie je bent, wat je denkt, voelt en
doet. Aan de manier waarop je met jezelf en de ander communiceert. Zoek een (professioneel) klankbord daarbij. Het verbetert de kwaliteit van je relaties, van je leven, je
werk.
Het mooie is dat je andere mensen beter begrijpt wanneer je jezelf beter leert kennen.
Je wordt niet zwakker, maar sterker, stabieler en gelukkiger.

Wacht niet op betere tijden, op het echte leven…
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Het echte leven
‘Lange tijd zag het ernaar uit dat het leven - het echte leven
- op het punt stond te beginnen. Maar altijd stond er een obstakel in de weg, iets waar ik eerst doorheen moest; onafgehandelde kwesties, straf die ik nog moest uitzitten, schuld die
moest worden afgelost. Dan zou het leven beginnen.
Eindelijk begon het me te dagen dat mijn leven juist uit die
obstakels bestond.’
Alfred d’ Souza
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Dit is het einde. En nu aan de slag!
Met de informatie uit dit e-book kun je stappen zetten om van jullie relatie en bedrijf
een succes te maken. Je hebt gelezen over valkuilen. En wat je kunt doen om die te
voorkomen. Nu gaat het erom deze kennis toe te passen op jullie leven en werken. Zodat jullie het echt het éinde vinden om samen te werken. Zodat dat het niet het einde
betekent van een gelukkige relatie en een succesvol bedrijf.
Wellicht zijn er aandachtspunten waarbij jullie wat begeleiding kunnen gebruiken.
Het ontdekken van je specifieke sterke punten bijvoorbeeld mbv een test. Of een scan
waarbij je alle zaken die relevant zijn in jullie leven en werken de revue laat passeren.
Of handvatten voor een goede communicatie. Want ook al heb je duidelijke afspraken gemaakt, ik zie in mijn praktijk vaak dat die taakverdeling weer losgelaten wordt
op het moment dat het op een bepaald terrein niet goed gaat. Waardoor de deur naar
spanning en conflict weer opengaat.
Voorkom financiële en emotionele malaise. Investeer niet alleen in zakelijke materie
maar ook in jullie manier van samenwerken.
Ik kan je helpen om deze kennis toe te passen op jullie situatie. Als psycholoog en
coach met speciale expertise in communicatie heb ik kennis en ervaring in opgebouwd
in het werken met stellen die samen een eigen bedrijf hebben. Daar is nog meer over te
vertellen. Maar wat zal ik op deze plaats over mezelf vertellen… Eigenlijk doe ik er niet
zo toe. Het gaat om jou.
Ik wil je graag helpen. Ik vind het vaak zo spijtig als ik zie hoeveel levensplezier er verloren gaat terwijl er iets aan te doen is. In de kern is het vaak eenvoudig en fijn om zaken te veranderen.
Ik wil je helpen omdat ik er enthousiast van word als ik zie hoeveel meer plezier, vrijheid, geluk en succes mensen gaan ervaren door mijn adviezen en tips te leren toepassen. Het heeft veel gevolgen voor de kwaliteit van hun leven, hun relatie en hun bedrijf.
Wil je weten hoe? Aarzel niet en neem contact met me op over de mogelijkheden:
☎ 06 2365 7761
www.marjolein-engbers.nl
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Ik zou het leuk vinden om te horen of dit e-book je nuttige informatie heeft gegeven.
En als je het door wilt sturen aan iemand anders; graag!
Heb je dit e-book van iemand gekregen en ontvang je nog niet de nieuwsbrief met gratis tips voor ondernemende stellen, schrijf je dan in via mijn website.

Last but not least

Voor de vormgeving en meer waardevolle tips rondom het vervaardigen van een
e-book bedank ik Bas Heerink van www.allesinorde.nl.

Marjolein Engbers
Apeldoorn, augustus 2016
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