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Blog mei 2016:  

 

Zomer 

 

Heerlijk dat zonnetje buiten. We hebben het ook echt wel 

verdiend, na de druilige (extreem) koude dagen in april. De 

zomer brengt veel activiteiten met zich mee die 

overeenkomstig zijn met je werk, ondanks dat het een 

seizoen is waarin je lui mag zijn. De zon geeft je energie, 

positieve mind en bij het open doen van de gordijnen een 

glimlach op je gezicht. Maar de zomer brengt ook extra 

werk met zich mee.  

 

Ik heb enkele tips voor je om de zomer zo optimaal mogelijk te benutten! 

 

Tip 1: ga fietsen of ga lopen 

Met dit mooie weer, is het heerlijk om te bewegen. De natuur geeft veel aanknopingspunten en zit 

vol met inspiratie. Is het mooi weer, pak dan de fiets of ga lopend naar je werk, ook al is het een 

eindje. Is je werkdag voorbij, heb je onderweg even de tijd om alles los te laten. Thuis ben je dan 

weer helemaal ontspannen. 

 

Tip 2: wees even lui 

Neem op tijd een pauze, hiermee voorkom je dat je 

concentratieverlies hebt. Ga in de pauze eens naar 

buiten. Even die zonnestralen op je gezicht voelen. 

Door een korte pauze van een kwartier, maximaal een 

half uur ben je de volgende anderhalf tot twee uur veel 

productiever dan wanneer je gewoon doorgegaan was. 

Daarnaast is er vaak onbewust van alles gebeurd bij je. 

Ken je het niet, je komt terug na een pauze en hebt 

soms ‘vanzelf’ de oplossing voor iets. 

 

Tip 3: show je sterke punten 

In de zomer trek je kleding aan die je sterke punten mooi tot uiting laten komen. Laat op je werk ook 

eens zien welke kwaliteiten je in huis hebt. Wellicht ben je een organisatietalent, organiseer eens een 

zomerborrel of zomerbarbeque voor collega’s. Ben jij stressbestendig, zorg dan dat je vlak voor de 

zomervakantie de rust bewaart op kantoor, ondanks dat iedereen nog van alles af moet maken en 

gestrest door kantoor rent.  
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Tip 4: doe jezelf iets moois cadeau 

De zomer is weer een excuus voor vele dames (maar ook 

voor heren) om weer lekker te gaan shoppen. Je geeft 

jezelf leuke slippers, mooie zonnebril of leuk shirt 

cadeau. Maar ook op het werk mag je jezelf een cadeau 

(laten) geven. Ga eens na wat jij nog nodig hebt om goed 

of nog beter te kunnen functioneren. Dit kan van alles 

zijn, qua materialen (denk aan pc, werkkleding, 

gereedschap) maar ook opleidingen/coaching. Wat wil je 

nog graag ontwikkelen bij jezelf? Ga in overleg met 

leidinggevende of met de afdeling P&O/HRM. 

Tip 5: ga voor iets minder uurtjes 

Probeer naast het weekend ook door de week eens te genieten van het mooie weer. Plan eens een 

middagje vrij of indien mogelijk ga een keer een uur eerder weg. Wellicht kun je thuiswerken, dan 

haal je dat uur ’s avonds weer in. Het geeft zo’n vakantiegevoel als je tussendoor even extra van de 

zon mag genieten. Dit breekt de week en geeft je extra energie voorafgaand aan de vrije middag, 

maar ook de dag erna! Je kunt dit natuurlijk niet onbeperkt doen, je hebt immers maar een x-aantal 

vrije dagen. Maar wie kent het niet, dat je op 31 december er achter komt dat je nog een week aan 

vakantiedagen overhebt. Dat is toch zonde? Kun je beter met het mooie weer extra genieten van een 

middagje in de tuin. 

Tip 6: Plan goed 

De weken voor je zomervakantie zijn vaak hectisch. Collega’s 

gaan op vakantie en jij mag nog iets afwerken. Je eigen werk wil 

je ook afhebben voordat je in de auto naar Frankrijk of in het 

vliegtuig naar Turkije stapt. Het zijn vaak weken van 

overwerken om je bureau leeg achter te kunnen laten. Ga nu 

alvast na wat je nog voor de zomervakantie af wilt hebben. Maak 

een planning en hou deze ook vast. Stel duidelijke prioriteiten 

voor jezelf maar ook richting een ander. 

 

 

Ik wens iedereen een zonnige zomer toe. En vergeet vooral niet te genieten! 

 

Met – nige groet, 

 

Lianne van Wanrooy 
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