
	  

	  

 
SPANWERK, ROLVERDELING EN KERNBEHOEFTES 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Keys4marriage webwerf: 
• Volledige Kursusse oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings wat jy per epos 

ontvang en self deurwerk. 
• Geselsriglyne oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Videos oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Verskillende Evaluasies as jy spesifieke areas van jou huwelik/verhouding wil evalueer, 
• PDF boeke oor verskeie areas van 

die huwelik/verhoudings en 
• MP3 praatjies oor verskeie areas 

van die huwelik/verhoudings. 
 
 
 
Iemand het eenkeer gesê 
“Teamwork makes the dream 
work”.  Meeste paartjies het ’n 
drome vir hulle verhouding of 
huwelik al word dit nie gereeld 
teenoor mekaar uitgespreek nie, en meeste paartjies wil graag hê dat hulle 
drome realiteit word.  Sonder spanwerk sal dit egter baie moeilik wees.  
Gelukkige paartjies is paartjies wat graag mekaar se drome vir hulle 
verhouding wil hoor en wat graag saam daaraan werk om dit waar te maak.  
Daarom is ’n verhouding waar twee mense goed as ’n span saamwerk’n 
gelukkige verhouding. 
 
Paartjies besef nie altyd dat om effektief as span saam te werk gebeur nie 
oornag nie.  Dit is iets wat paartjies gereeld oor moet praat en wat hulle 
doelbewus behoort te oefen.  Spanwerk in verhoudings vra oefening net soos 
verskillende instrumentspelers in ʼn orkes leer om saam musiek te maak.  Die 
instrumente in ʼn orkes hoef nie dieselfde te wees nie.  Inteendeel, dit is juis 
totaal verskillende instrumente wat, saam, die mooiste musiek maak. 
 
 
Hier is ʼn paar eienskappe van goeie spanwerk in verhudings: 
• Paartjies wat goed as span saamwerk praat gereeld oor hulle onderskeie 

rolle en verantwoordelikhede in die verhouding. 
• Paartjies wat goed as span saamwerk sal konstruktiewe 



	  

	  

kommunikasiepatrone in die span vestig en mekaar se sienings in ag 
neem. 

• Paartjies wat goed as span saamwerk sal altyd mekaar se kant kies, 
mekaar met respek hanteer en mekaar beskerm. 

• Paartjies wat goed as span saamwerk kan op mekaar staatmaak wanneer 
dit saakmaak. 

• Paartjies wat goed as span saamwerk help mekaar dat elkeen sy/haar 
maksimum potensiaal bereik. 

• Paartjies wat goed as span saamwerk is opgewonde oor hul 
toekomsplanne en laat mekaar veilig voel in die span. 

 
Een goeie manier om te leer om as span saam te werk is deur ons 
“Spanwerk” Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter Verhoudings webwerf 
in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal hoe goed julle spanwerk op die 
oomblik is.  Dit gee ook ’n plan van aksie om spanwerk te verbeter. 
 
 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“SPANWERK, ROLVERDELING EN KERNBEHOEFTES” kursus wil ons 
jou nooi om te registreer vir ons e-kursusse sodat jy die volledige kursus (en 
verskeie ander) per epos kan ontvang en op jou eie tyd deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit vier lesse.  In elke les bied ons perspektiewe, 
antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie.  Na die kursus sal dit vir 
julle makliker wees om as ’n sterk span die huweliksverhouding te geniet. 
LES 1:  Goeie Spanwerk:  In hierdie les word verskeie gesegdes oor 
spanwerk hanteer asook die belangrike beginsel dat ’n huweliksdroom slegs 
realiteit kan word wanneer twee mense as span saamwerk. 
LES 2:  Die Man se Vier Rolle:  Vir goeie spanwerk moet elkeen weet wat sy 
rol/le in die span is.  In hierdie les word die man se vier rolle en elkeen van die 
vier rolle se onderskeie stelle verantwoordelikhede behandel. 
LES 3:  Die Vrou se drie Rolle:  Vir goeie spanwerk moet elkeen weet wat sy 
rol/le in die span is.  In hierdie les word die vrou se drie rolle en elkeen van 
die drie rolle se onderskeie stelle verantwoordelikhede behandel. 
LES 4:  Bevredig mekaar se Kernbehoeftes:  Huweliksmaats het gewoonlik 
heelwat behoeftes maar daar is altyd twee of drie wat meer belangrik is as die 
ander.  Daardie twee of drie behoeftes word kernbehoeftes genoem.  Volgens 
WF Harley (His Needs, Her Needs) sal paartjies aanhou om mekaar 
onweerstaanbaar te vind solank hulle aanhou om mekaar se kernbehoeftes te 



	  

	  

bevredig. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
 
	  


