
 

 

 

 

 

  

VAKANTIE CHECKLIST 
   

1. FIRST THINGS FIRST 

☐ Plan vakanties rondom “seizoen gebondenheid” van uw werk. U komt 

minder in vakantie stress als u langere reizen in minder drukke periodes 

inplant , en weekendjes weg in drukkere tijden.  

☐ Plan verschillende vakanties voor verschillende behoeftes. Familie vakanties 

met kinderen, groepsreizen met vrienden zijn fantastisch , maar elke stel kan 

profiteren van een vakantie alleen met hun tweeën.  

☐ Zelfs mensen die pas een eigen zaak zijn begonnen hebben af en toe een 

vakantie nodig, lange weekenden zijn de beste optie in het begin. Zo leert u 

hoe vervangbaar u bent en hoe onvoorspelbaar uw werk kan zijn. 

☐ Wees op de hoogte van vakantieplannen van uw rechterhand en van uw 

team. Plannen van vakanties mag nooit tot ruzie of stress leiden.  

2. VOOR DE VAKANTIE 

☐ Verklein een kans op verrassingen. Informeer uw klanten 2 weken voor uw 

vakantie. 1 week voor vakantie: maak een werk overdracht en spreek alles 

door met degene die uw taken gaat overnemen. Soms is het goed om uw 

taken zelfs vooraf te laten uitvoeren door de ander zo dat u de gang van 

zaken een week (of een paar dagen) kunt beoordelen voordat uw vakantie 

start. 

☐ Maak een “Dit kan wachten” lijst. Maak een week voor u weg gaat een lijst 

van wat u kunt laten tot na de vakantie. Er komen veel meer dingen op dan 

we denken. Dat brengt meer rust dan ‘moet nog doen” lijsten. 

☐ Reserveer een ‘rustige’ pre-vakantie dag. Plan geen belangrijke gesprekken 

of vergaderingen op uw laatste werkdag voor vakantie. We “nemen” zulke 

gespreken veel te vaak mee en denken dagen daarna erover.  

☐ Maak een beslissing hoe bereikbaar u wilt zijn tijdens uw vakantie en 

informeer uw collega’s . Als u en uw collega’s weten of en wanneer u 

bijvoorbeeld uw mail leest of voicemail beluistert, geeft het u meer rust. 

☐ Zet force-major regels op. Denk over mogelijke force-major situaties en over 

mogelijke scenario’s om de situaties aan te pakken. 
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☐ Doe meer. Een paar dagen voor vakantie zijn meestal heel productief door 

extra focus – maak daar gebruik van. 

3. TIJDENS DE VAKANTIE 

☐ Trap niet in “nog even dat afmaken” valkuil. Langere dagen werken voor 

vakantie is altijd beter dan het werk niet los kunnen laten tijdens de 

vakantie. Als helemaal niet werken geen optie is, bepaal dan hoeveel tijd u 

daar voor nodig hebt ( nooit meer dan 50%) en houd zich daar aan. 

☐ Andere werkflow nodig? Denk daar na de vakantie over na. Bent u te lang 

tijdens de vakantie nog met uw werk bezig in uw hoofd? Dat kan betekenen 

dat u iets aan de werkflow moet gaan doen. Maar dat is iets waar u beter na 

de vakantie over nadenkt. 

☐ Geniet! 

4. NA DE VAKANTIE 

☐ Reserveer een “rustige” post-vakantie dag. Plan geen belangrijke gesprekken 

en vergaderingen de eerste dag na uw vakantie om zonder stress weer in te 

kunnen komen. Bekijk alle e-mails in uw mailbox en alle documenten op uw 

bureau door een “3D bril”- Do it, Delegate it, Dump it. 

☐ Zet een “check-in” dag. Plan de nodige vergaderingen en afspraken om een 

beoordeling te kunnen maken over hoe de overname van uw taken is gegaan.  

☐ Geef feedback. Zelfs wist u al op vakantie dat uw taken niet goed uitgevoerd 

werden, pak het na de vakantie aan. 

☐ Maak een “vakantie checklist”. Maak u eigen lijst van ideeën en 

opmerkingen die u gaan helpen om uw volgende vakantie nog beter te 

plannen.  

☐ Volle kracht vooruit. Op vakantie gaan is even een afstand nemen van 

dagelijkse routine en een perfecte mogelijkheid om op nieuwe productieve 

ideeën te komen. Maak daar gebruik van! 

 


