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goed voorbereid uw zomervakantie in 

 

De hort op zonder 
al te veel zorgen 

 

 

De zomervakantie staat voor de deur. Zou het niet fijn zijn als 

u rustig kunt vertrekken, zonder dat u zich druk hoeft te maken 

over de vraag of het allemaal wel goed komt met uw organisa- 

tie tijdens uw afwezigheid? het is daarom nuttig en verstandig 

om nu alvast over een aantal zaken na te denken. Dan hoeft u 

geen eindspurt te trekken tijdens uw laatste paar werkdagen, 

en begint u ook meer ontspannen aan uw vakantie. 

ne partijen nog van u willen voordat u 

vertrekt. Andersom geldt het ook: inven- 

tariseer wanneer uw externe contactper- 

sonen vakantie hebben. Zijn er knelpun- 

ten? Dan kunt u in overleg bijvoorbeeld 

aanleverdata of deadlines naar voren 

halen. Kijk of dit past en communiceer 

vooral duidelijk naar externen wat ze van 

u kunnen verwachten. 

 

schoen 

Als u slim omgaat met uw tijd en plan- 

ning, is de kans groot dat u op een aange- 

name manier de finish van het werkjaar 

haalt. De tijd nemen om af te ronden en 

om goed en rustig op te starten, zijn hier- 

bij de belangrijkste ingrediënten. Verder 

zijn de volgende toverwoorden van 

belang: vooruitkijken, afstemmen, infor- 

meren en delegeren. En niet te vergeten: 

u moet keuzes maken. 

 

Urgentie 

Zorg dat alle relevante personen binnen 

uw organisatie drie tot vier weken van 

tevoren weten wanneer u precies met 

vakantie gaat. Denk aan uw manager, 

naaste collega’s en afdelingshoofden. 

Vraag ook of zij nog zaken hebben die u 

voor hen moet doen of regelen voordat u 

met vakantie gaat. Maak hiervoor een 

degelijke planning. Als uw manager of 

een medewerker dan met een verzoek 

komt, kunt u aan de hand van uw plan- 

ning laten weten of u aan het gevraagde 

toekomt. Geef een deadline voor het mel- 

den van taakverzoeken, bijvoorbeeld: ‘Na 

14 juli neem ik geen nieuwe taakverzoe- 

ken meer aan’. Daarmee helpt u niet 

alleen uzelf, het helpt ook uw collega’s 

om hun eigen ideeën over ‘urgentie’ wat 

scherper te krijgen. 

Als u veel met externe partijen te maken 

heeft, laat hen dan ook een week of drie 

tot vier van tevoren weten wanneer u met 

vakantie gaat. Vraag u af voor welke taken 

in uw planning u deze externe partijen 

(eventueel) nodig heeft. Ga na wat  exter- 

 

Breng in kaart welke taken absoluut moe- 

ten doorgaan tijdens uw afwezigheid, en 

wie daarvoor gaat zorgen. Welke zaken 

 

 

Een beslissing 

kan grote gevolgen 

hebben 

 
kunnen blijven liggen tot na uw terug- 

keer? Informeer zowel uw interne als 

externe contacten tijdig wie u zal vervan- 

gen, en om welke taken het precies gaat. 

Over het algemeen geldt dat u van tevo- 

ren wel weet welke zaken door iemand 

anders gedaan moeten worden tijdens uw 

afwezigheid. En wellicht is dat een routi- 

ne geworden. Dat is ook niet waar de 

schoen wringt. Waar het mis kan gaan, 

zijn de zaken die geen routine zijn maar 

wel doorlopen. Betrek degene die iets van 

u overneemt een week of twee van tevo- 

ren bij de voortgang. Ga tien minuten bij 

elkaar zitten om dit te bespreken, en doe 

dat vlak voor uw vertrek nog een  keer. 
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Maak in dit gesprekje afspraken over 

bevoegdheden, en wat u van uw vervanger 

verwacht als het gaat om het nemen van 

beslissingen. Het wel of niet nemen van 

een beslissing kan namelijk grote gevol- 

gen hebben. Bespreek dit en zorg dat de 

wederzijdse verwachtingen helder zijn. 

 

fluitje 

Ook erg belangrijk: keuzes maken! Wat 

doet u nog wel voordat u weggaat, en wat 

niet meer? Als u regelmatig een planning 

maakt, zal het een fluitje van een cent 

zijn om een helder overzicht te hebben 

van de zaken die u nog op uw to-do-lijst 

heeft staan. Net als de zaken die voort- 

vloeien uit verschillende projectplannin- 

gen. Op uw takenlijst heeft u – als het 

goed is – vooral de klusjes staan die niet 

veel tijd in beslag nemen. Denk aan het 

plegen van een telefoontje om snel iets af 

te stemmen, of om een simpele vraag te 

beantwoorden. Grote klussen die deel uit- 

maken van een project of die op zich 

omvangrijk zijn, horen niet op uw lijstje 

te staan. Die horen thuis bij de project- 

planning. De volgende stappen die u 

moet zetten om tot een goed eindresul- 

taat te komen, mogen wél op uw to-do- 

lijst staan: 

n Kijk wat er absoluut nog moet gebeu- 

ren aan kleine taken, en ruim daar 

bureautijd voor in. 

n Controleer vervolgens uw projectplan- 

ningen, en kijk welke deadlines daarin 

verborgen zitten, die u absoluut moet 

halen. 

n Kijk of deze voor uw vakantie liggen. 

Vervolgens beslist u of u deze nog een 

plekje in uw agenda wilt geven of   niet. 

n Stem met uw manager af wat u van 

plan bent. Met andere woorden: wat u 

nog wel doet en wat u niet doet, en wat 

u over de vakantie heen wilt tillen. 

 

honderd 

Neem de tijd om alles af te ronden en u 

krijgt er rust voor terug. Kijk of het 

mogelijk is om twee dagen voordat u 

weggaat uw agenda vrij te houden van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
afspraken die niet beslist noodzakelijk 

zijn en die net zo goed even kunnen 

wachten. Misschien is het een goed 

moment om u af te vragen of u bepaalde 

taken eigenlijk nog wel moet doen. Als u 

twijfelt, kunt u uzelf de vraag stellen wat 

er gebeurt als u iets niet doet: krijgt  u 

dan ruzie met collega’s, kost het uw orga- 

nisatie (veel) geld, loopt er een project in 

het honderd, krijgt u een conflict met een 

opdrachtgever of verliest u daardoor een 
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(belangrijke) klant of relatie? Als u op al 

deze vragen ‘nee’ kunt antwoorden, is het 

maar de vraag hoe belangrijk en urgent 
Extra aandacht voor uw inbox 

die taak op dit moment is. 
 
 

Blokken 

Op de laatste dag voor uw vertrek    neemt 

u de tijd om kleine taken weg te werken. 

Maak daarvoor een uurtje of twee vrij in 

uw agenda. Plan een laatste overdrachts- 

gesprek met de mensen die u gaan ver- 

vangen. De laatste twee uur van uw werk- 

dag zijn helemaal voor uzelf. Bekijk in die 

twee uur bijvoorbeeld alvast wat er staat te 

gebeuren bij uw terugkomst. Reserveer in 

uw agenda het eerste deel van uw eerste 

werkdag voor uzelf. Accepteer dus nog 

even  geen vergaderverzoeken. 

 

 

Neem ook 

zeker de tijd 

om op te 

starten 

 
Wel plant u een afspraak in met degene 

die u heeft vervangen. Hij of zij kan u 

dan direct bij terugkomst bijpraten. Zorg 

dat u in deze eerste week na terugkomst 

in ieder geval een aantal blokken van een 

uur of anderhalf in de agenda zet, en 

gebruik die tijd om overzicht te krijgen 

over alles wat er staat te gebeuren. 

 

stapel 

Neem ook zeker de tijd om op te starten. 

Bij terugkomst is het verstandig om niet 

direct in uw e-mail te duiken. Uw inbox 

loopt niet weg, en die stapel e-mail, die 

komt wel. Vraag eerst eens even hoe het 

met uw collega’s gaat. Bereid u voor op 

het gesprek met uw vervanger (dat u voor 

de vakantie al gepland had). Zo maakt u 

weer een goede  start! 

 
Denise Hulst is directeur van Het Betere 

Werken en is gespecialiseerd in effectieve 

werkgewoonten, tel. 06 55 70 72  01, 

e-mail: d.hulst@hetbeterewerken.nl, 

www.hetbeterewerken.nl 

Als u een tijdje weg bent, is het extra 

belangrijk om aandacht te besteden aan 

uw e-mailbox. Hoe zorgt u ervoor dat ook 

uw inbox optimaal is voorbereid op uw 

verlof? Stel om te beginnen een automa- 

tisch antwoord in, zodat mensen die u 

mailen, weten dat u er niet bent. Echte 

slimmeriken zetten hem één dag van 

tevoren aan en laten hem nog één dag 

extra doorlopen. Dat geeft u tijd voor 

opschonen vooraf en opruimen achteraf 

van al uw e-mail. Daarnaast geeft het u 

tijd om een ontspannen start te maken. 

Vermeld in uw automatische antwoord in 

elk geval: 

n in welke periode u afwezig bent; 

n  wat er in die tijd met ontvangen 

e-mails gebeurt. Worden ze doorge- 

stuurd, of screent een collega uw inbox 

regelmatig op dringende kwesties? 

n wat iemand moet doen als hij dringen- 

de vragen heeft, die niet kunnen wach- 

ten. Vermeld ook een naam en tele- 

foonnummer. 

 

Asociaal 
U kunt ook vermelden dat u alleen de 

e-mailberichten die u in de laatste week 

van uw vakantie ontvangen heeft, gaat 

behandelen. U wilt namelijk voorkomen 

dat u e-mails gaat beantwoorden die u 

allang niet meer hoeft te beantwoorden. 

Veel vragen lossen zich namelijk vanzelf 

op! 

U kunt ook vragen of de afzender de 

e-mail opnieuw stuurt wanneer u terug 

bent van vakantie. Als de afzender zijn 

vraag belangrijk genoeg vindt, zal hij het 

geen punt vinden om deze opnieuw te 

stellen. Is dat asociaal of oncollegiaal? 

Nee. Geen antwoord geven omdat het u 

niet lukt om door die tweehonderd mail- 

tjes heen te komen, is uiteindelijk veel 

klantonvriendelijker. Als u duidelijk bent, 

weten mensen precies waarop ze kunnen 

rekenen. 

 
Verstopping 

Meld u ook af voor nieuwsbrieven en 

automatische berichten; dit voorkomt een 

enorme verstopping van uw mailbox. Stel 

een regel in voor het automatisch archi- 

veren van cc-berichten en laat de server 

antwoorden met de opmerking ‘tijdens 

mijn vakantie worden cc- berichten auto- 

matisch in mijn cc-map gearchiveerd. Na 

mijn vakantie zal ik de inhoud van deze 

map sorteren op voor mij relevante 

zaken’. Net zoals het prettig is om na een 

vakantie thuis te komen in een schoon 

huis, is het fijn als uw inbox opgeruimd 

is. Reserveer daarom in uw agenda tijd 

op de dag voor uw vertrek om uw e-mails 

op orde te brengen. 

 
Investering 

Reserveer ook een gedeelte van uw eerste 

werkdag voor het wegwerken van de ont- 

vangen e-mails. Een goede investering 

om te zorgen dat u het vakantiegevoel 

ook na terugkomst zo lang mogelijk kunt 

vasthouden. 
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