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Situatie
Drie ondernemers met elk hun eigen financieel administratiebureau
hebben de intentie uitgesproken om een onderlinge samenwerking aan
te gaan. Een dergelijke samenwerking creëert flexibiliteit, zodat
momenten van grote drukte eenvoudiger opgevangen kunnen worden en
belangrijke systemen gedeeld kunnen worden.

Hoe Karen geholpen heeft de samenwerking vorm te geven
Door middel van het Deep Dive Programma is bevestigd dat de neuzen
dezelfde kant op stonden en er niets meer in de weg stond voor een
verdere samenwerking. De kernkwadranten zijn in kaart gebracht. Inzicht
in elkaars kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën zorgde
voor begrip en onderlinge steun bij het aangaan van uitdagingen.
De deelnemers creëerden hun gezamenlijke visie: Samen 1. Hierbij
stonden de woorden Durf, Plezier en “Go-Go-Go” symbool voor hoe ze
met elkaar willen samenwerken. De strategie en de bijbehorende acties
werden bepaald door middel van een brainstormsessie. Afspraken zijn
gemaakt over o.a. de structuur van het werkoverleg, de werkverdeling,
aandacht geven aan klanten, het borgen en bewaken van de
werkkwaliteit en het uitdragen naar buiten van de onderlinge
samenwerking.
De drie ondernemers zijn een vruchtbare samenwerking aangegaan,
hetgeen de gezamenlijke onderneming flexibeler maakt en er optimale
kansen zijn voor verdere groei en ontwikkeling.

Referenties
“Karen heeft het zeer kundig en integer gedaan. Met heel veel aandacht
voor ons als personen en als groep. Door telkens te toetsen of wat ze
waarnam ook klopte, maar ook wel durven zeggen wat zij ervaart en ziet,
wat erg waardevol is voor dit proces.” zei Karin de Jong

Vraag: Zou je Karen
aanbevelen bij
anderen die hun
(persoonlijk)
leiderschap of
onderlinge
samenwerking op een
hoger plan willen
brengen?
Antwoord: Zeer zeker.
Voor mij is Karen goed
in staat geweest te
triggeren, dus dat zou
voor een ander zeker
ook kunnen gelden.
Vraag: Wat zou je
zeggen tegen iemand
die overweegt om met
een coach samen te
gaan werken zoals
Karen, maar het nog
niet zeker weet?
Antwoord: Maak
kennis en voel. Een
klik is belangrijk. Gun
jezelf zo’n geweldige
ervaring. Gewoon
doen! Je zal er zeker
niet dommer van
worden.

“Mede hierdoor besef ik des te meer, dat als je wilt samenwerken het
goed is om elkaar in zo’n proces goed en op een andere manier te leren
kennen, elkaars kwaliteiten en valkuilen, etc. Maar ook om te weten waar
iedereen staat in zijn leven/werk/ideeën etc.” zei Douce van Beukering
“Karen weet de vragen zo te stellen dat ik weer aan het denken gezet
word. Het hele traject heeft me de energie gegeven er voor te gaan, te
durven!” zei Marjan van der Weele
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