
Lieve [naam work spouse], 
ik ben trots dat ik jou mijn [work wife/work husband/ 
work spouse/business buddy] mag noemen. 

Ik ben dankbaar dat je altijd naar mijn verhalen luistert, 
zelfs als je sommige al een keer eerder gehoord hebt. Ik ben 
dol op je enthousiasme, en op hoe je me keer op keer aan-
moedigt als ik op het punt sta iets nieuws te ondernemen. Ik 
geniet van onze braindumps, brainstorms en de energie die 
vrijkomt als wij samenwerken. Het voelt goed om te weten 
dat er een plek is waar ik mijn ideeën kan delen, zelfs als ze 
nog niet concreet zijn. 

Ik beloof dat ik altijd blij zal zijn als jij succes hebt, zelfs als we 
ons in een concurrerende positie bevinden. Ik beloof dat ik je 
altijd zal aanmoedigen om een waardig uur- of producttarief 
te hanteren. Ik zal, waar mogelijk, naar jouw verhalen luiste-
ren en het op tijd en eerlijk aangeven als ik daar geen tijd voor 
heb. Ik beloof dat ik met je mee zal denken over de toekomst 
van jouw businessplannen, zonder je in een bepaalde richting 
te sturen of mijn eigen mening op de situatie te projecteren. 
Ik zal positief over je praten en mogelijke business opportu-
nities naar je doorspelen. Ik beloof je dat ik de tijd maak om 
te brainstormen en te evalueren over ons ondernemerschap, 
en dat ik de relevante lessen die ik leer met jou deel. Ik beloof 
je te vertrouwen en je in vertrouwen te nemen. 



Als ik zie dat het niet goed met jou of je business gaat, maak 
ik tijd om er voor je te zijn. Als ik zie dat klanten je slecht 
behandelen, zal ik dit met je delen. Als ik zie dat er blinde 
vlekken zijn die jouw ondernemerschap belemmeren, zal ik 
je dat eerlijk vertellen. Ik beloof dat ik met je meedenk over 
jouw dromen, doelen en toekomstplannen. Ik zal je aan-
moedigen om groots te denken en je daar, waar mogelijk, in 
ondersteunen. Ik beloof dat ik bij feedback altijd zal checken 
of het een goed moment is om die te delen, en dat ik niet 
ongevraagd met advies, oordelen, of meningen kom. Ik zal 
er voor je zijn in goede en in slechte tijden. Ik beloof dat er 
balans is in geven en nemen in onze relatie. Ik beloof dat ik 
altijd een fles bubbels in de koelkast koud leg, voor als er 
iets te vieren valt, en dat ik minstens een keer per [maand/
kwartaal/jaar] met je samen zit om te evalueren wat er 
goed gaat en wat er beter kan. 

Voor zolang als wij ondernemen,

     
[naam ondernemer]




