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DE S VAN SPARREN 

 

S nummer 3 gaat over sparren. Sparren zie ik als vrijuit van gedachten kunnen wisselen. 

Ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die het heel erg nodig heeft om - als ik een bepaald idee 

heb – dat eerst eens van mij af te praten. En dat tegen mijn assistent, mijn VA Pauline 

aan te houden.  

 

En vaak door het praten kom ik op een ander idee. Maar nog cooler is natuurlijk dat zij 

mij daarin ook stuurt/begeleidt en al samen sparrende komen we verder.  

 

Ik ben zelf ook sparringpartner van veel ondernemers in bijvoorbeeld de Strategie- & 

Doedagen die ik doe en in mijn Strategie- & Doe Mastermindprogramma. Ik heb 

voorheen ook zelf mijn sparringpartners gezocht in masterminds met andere 

ondernemers.  

 

Mijn vraag aan jou is, hoe zit het met jouw sparringpartner of sparringpartners? Ik weet 

uit ervaring dat niet elke VA/assistent of mede-directeur een sparringpartner kan zijn.  

 

Heel veel VA’s bijvoorbeeld, staan gewoon klaar om jouw plan uit te voeren. En dan is 

het vooral aan jou om daar goed over nagedacht te hebben voordat zij in de uitvoer 

gaat.  

 

Mocht je behoefte hebben aan een sparringpartner en je vindt die niet in je VA dan kan 

ik je aanraden om in een Mastermindgroep te gaan met andere ondernemers.  

 

Wat ik daar soms het nadeel van vind is dat er toch vaak een mechanisme optreedt dat 

één ondernemer wat verder is in zijn ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat hij of zij meer 

marketing heeft gedaan. Of nou ja, meer ervaring heeft waardoor hij of zij de kar gaat 

trekken van de groep. Ben jij die ondernemer, dan mis je wat mij betreft een beetje dat 

gelijkwaardige sparren.  

 

Dus wees daar alert op - dat je in een groep terechtkomt waar je echt ook zelf veel uit 

kunt halen. Als je een beetje op mij lijkt ben je namelijk altijd aan het brengen en kan je 

er niet zozeer halen.  

 

Eigenlijk is mijn boodschap: zorg dat je überhaupt een sparringpartner hebt. Hoe je aan 

zo iemand komt, dat is aan jou. ;-) 

 

Morgen weer een nieuwe S, die over structuur. Tot dan! 

 

Mira 

 


