Compagnons
Compagnons zijn zakenpartners die vaak met goed moed en goede
voornemens aan een gezamenlijk business avontuur beginnen.
Helaas wordt een harmonieuze start vaak gevolgd door een harde
scheiding. Ik vind dat overigens niet zo vreemd.
Compagnons zouden elkaar vooral moeten vinden op basis van
complementaire kwaliteiten. Dan creëer je een 1+1=3. En als de
partners dan ook het principe van ‘geven en nemen’ integer
hanteren, kan het goed gaan. Maar ik zie het niet vaak goed gaan.
Meestal vinden compagnons elkaar omdat ze te onzeker zijn om het
avontuur alleen te starten. En dat is m.i. hét recept voor een
mislukking.
Ook ik heb ervaring met het werken met compagnons. Drie keer om
precies te zijn.
Ik onderscheid drie soorten compagnons:
1. De complementaire compagnon. Dit is die compagnon die
samen met jou het bedrijf tot een echte 1+1=3 weet te
brengen. Dan rest nog wel continuïteit in integriteit. Beide
partners moeten dan beseffen dat wie niet kan delen ook niet
kan vermenigvuldigen. En dit is toch een kunst. Ik heb zo’n
compagnon gehad. Top!
2. De mooi weer compagnon. Deze soort compagnon komt,
vrees ik, het meest voor. Die heb ik ook gehad. Als het goed
gaat, loopt de samenwerking goed, maar bij tegenslag denkt
zo’n compagnon het eerst aan het redden van zijn eigen
hachje. Dan wordt de eenheid verbroken. Dus bij mooi weer is
alles OK, maar bij slecht weer zoekt zo’n compagnon als eerste
een droog plekje.

3. De bagagedrager compagnon
Die geeft graag de regie uit handen en profiteert mee van
inzet en talent van de ander. Dat maakt 1+1=max 2 ½
Als je een bedrijf begint, bedenk dan heel erg goed of je wel
een compagnon nodig hebt. Als dat ook maar even niet hoeft,
doe het dan alleen. En als je wel denkt dat je een compagnon
nodig hebt, probeer je dan een voorstelling te maken hoe de
persoon zich zal gedragen bij tegenslag.
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