
Waarom gaan we
samenwonen?



.

Een goed gesprek 

Gebruik deze vragen & vervolgvragen om het
gesprek op gang te brengen

Wat betekent samenwonen voor jou? Is het
gewoon een huis delen, of meer dan dat?
Wanneer dacht je voor het eerst na over
samenwonen met mij? Al was het maar als
fantasie?
Had je daar een beeld bij? Waar dacht je
bijvoorbeeld dat we zouden gaan wonen?
Wanneer werd het voor het eerst een serieuze
optie?
Waar twijfelde je over? Ging dat over mij, onze
relatie, of misschien over samenwonen in het
algemeen?
Hebben eerdere ervaringen met samenwonen
daar een rol in gespeeld? Of eerdere relaties?
Wat gaf de doorslag, wanneer wist je het zeker?
Welke praktische overwegingen speelden een
rol?
Had je de knoop liever eerder doorgehakt? Of
voelt het misschien juist snel?
Wat ga je missen aan alleen wonen/je vorige
woonsituatie?



Welke uitdagingen verwacht je als wij gaan
samenwonen? 
Wat denk je dat er super goed zal gaan? 
Maak je je wel eens zorgen over hoe dit gaat
lopen?
Waar kijk je het meest naar uit?
Waar zie je tegenop? 
Denk je dat ik een makkelijke huisgenoot ga zijn?
Waarom wel/niet?
Zie je jezelf als een makkelijke huisgenoot?
Waarom wel/niet?
Naar welke module in deze cursus kijk je uit? En
tegen welke zie je een beetje op?
Hoe denk je dat we er over een jaar voorstaan?

Je kunt dit gesprek voeren als een soort interview,
waarbij eerst de ene de vragen stelt en de ander
antwoordt. Daarna wissel je om. Je kunt ook elke
vraag om en om beantwoord. Of de vragen slechts

als inspiratie gebruiken. Bepaal dat samen.
 

Veel plezier!

Een goed gesprek 



Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
onvolkomenheden of onjuistheden in deze uitgave. Bovendien kan de auteur
niet garanderen dat de inhoud van de uitgave actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze uitgave niet beschouwd
worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van de
informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
me citeren, iets delen of gebruiken uit deze samenvatting? Tag me, link naar
mijn website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


