
Leiden doorheen de 
vakanties 

D e voorbereiding op de feestdagen is 
vaak een uitdaging. Omgaan met de 
eisen van de klant, het afronden van 

eindejaarsprojecten en het in evenwicht brengen 
van werk- en gezinsverplichtingen is elk jaar weer 
een uitdaging. Echter, 2020 heeft voor iedereen 
unieke uitdagingen met zich meegebracht. Nu is 
het tijd voor leiders om ontberingen te erkennen 
en successen te vieren om hun teams op koers te 
houden tijdens het nieuwe jaar. 

Het vakantieseizoen betekent echter nooit dat 
het werk voorbij is, en met zoveel bedrijven die 
proberen de winst na een paar moeilijke 
kwartalen te maximaliseren, is het noodzakelijk 
om het momentum vast te houden. Hoe kunnen 
leiders zich richten op financiële doelstellingen en 
tegelijkertijd de werknemers gelukkig en 
gemotiveerd houden? 

Neem regelmatig contact op met je team. Zorg 
ervoor dat u de tijd neemt om erachter te komen 
hoe de werknemers het doen, niet alleen wat ze 
doen. Toon empathie en begrip voor de stress die 
ze kunnen ervaren terwijl u zich richt op de 
belangrijkste prioriteiten als team. Bevorder een 
cultuur van veerkracht door teams aan te 
moedigen elkaar te laten weten welke hulp ze 
nodig hebben om onverwachte problemen te 
overwinnen. 

Vier, erken en beloon verwezenlijkingen. Vergeet 
niet dat de feestdagen het perfecte moment zijn 
om na te denken over het jaar, jullie successen 

te vieren en vrienden, familie en collega's te 
waarderen. Neem de tijd om het harde werk van 
uw team te erkennen en te belonen. Dit kan op 
een geplande feestdag zijn, maar het moet ook 
op kleinere schaal gebeuren tijdens 
personeelsvergaderingen of aan het einde van 
een lange dienst. Erkenning kan mondeling zijn, of 
met geschenken of bonussen, het is belangrijk dat 
mensen zich gewaardeerd voelen.

Stel een duidelijk schema op mbt. betaald verlof. 
Verschillende niveaus van economische sluitingen 
hebben het personeel op verschillende manieren 
beïnvloed. Essentiële medewerkers die met het 
publiek te maken hebben gehad, hebben onder 
extreme stress gewerkt, en werknemers die op 
afstand werkten, hebben misschien extra uren 
nodig om hun waarde te bewijzen. De grenzen 
tussen werk en privéleven zijn aanzienlijk vervaagd 
door het gebruik van hulpmiddelen voor werk op 
afstand, en soms is een vrije dag nog steeds een 
dag met frequente werkgesprekken en 
telefoongesprekken. Denk goed na over 
strategieën om werk gedaan te krijgen en zorg te 
dragen voor klanten zonder dat jij en je team 
opgebrand worden. Stel duidelijke en eerlijke 
verwachtingen voor het gebruik van betaald 
verlof op en geef waar mogelijk voorrang aan 
productiviteit boven fysieke aanwezigheid.  



Wees het voorbeeld. Vergeet niet om voor jezelf 
te zorgen tijdens dit uitdagende seizoen. Het 
stellen van een voorbeeld van het in evenwicht 
brengen van werkethiek en zelfzorg is de beste 
manier om werknemers te stimuleren om voor hun 
eigen welzijn te zorgen en tegelijkertijd productief 
te blijven. Een burn-out van een werknemer 
verlaagt de kwaliteit van het werk en verhoogt 
het personeelsverloop. Uw werknemers zijn 
misschien bang om een broodnodige vrije dag te 
nemen als ze zien dat hun managers dat nooit 
doen. Rust en ontspanning zijn van vitaal belang 
voor ons lichaam en geest en verhogen de 
creativiteit en productiviteit op de lange termijn. 




