
After vakantiedip...Wat kan je daar aan doen? 

 

 

 

� Plannen 
Bergen mails liggen na je vakantie op je te wachten, je 
postvak puilt uit met van alles en de collega’s willen 
bijpraten: kortom, genoeg om tegen het werk op te 
zien. Plan voldoende tijd in (een uurtje is NIET 
voldoende; denk in dagdelen) om alles op orde te 
krijgen. Zo krijg je overzicht en wordt je niet 
overspoeld. 

 
� Mail 

Lees alleen de notulen van de laatste vergadering. De 
kans is erg groot dat je dan al voldoende op de hoogte 
bent van wat er speelt. Ook kan outlook je helpen met 
archiveren: zoek uit hoe dat werkt. 

 
� Doel 

Tijdens de vakantie maak je vaak al plannen of   
borrelen er ideeën op voor na de vakantie, over je 
carrière of een hobby die je wil oppakken. Hou het niet 
bij plannen, maar maak ze waar. Dit draagt bij aan een 
goed gevoel over jezelf! 
 

� Jetlag 
Neem de tijd om terug te keren naar je werk. Vaak zie 
je dat mensen die gisteren zijn terug gekomen, 
vandaag weer aan het werk gaan. Maar ook je 
emotionele jetlag heeft tijd nodig. Begin een dagje 
later of kom een dagje eerder terug! (Zorg ook voor 
een korte werkweek door op bijv. op een donderdag te 
beginnen; dat maakt de omslag minder groot). 

   Geïnteresseerd? 

Bel voor meer informatie, voorwaarden of een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van 

de medewerkers van INTEND. Tel. 0592-328900 

Meer informatie over INTEND is ook te vinden 

op: www.intend.nl 

 

 

After vakantiedip, holiday blues of post-vakantiesyndroom...het bestaat!   
 

Het blijkt dat sommige mensen zelfs al na een uur op het werk weer gestrest kunnen 
zijn. Psychische en lichamelijke klachten maken het moeilijk om het ontspannen gevoel 

van de vakantie vast te houden. Wat helpt je hier door heen?   

 
� Beweging 

Op vakantie beweeg je vaak meer dan thuis: 
fietsen, zwemmen, wandelen, klimmen...zelfs 
op een strandvakantie ben je al snel meer in 
beweging dan doorgaans. Houd dit vast door na 
je vakantie te beginnen met sporten. Voordelen 
zijn het verliezen van de vakantiekilo’s en je 
stress verdwijnt als sneeuw voor de zon! 

 
� Moeten 

In de vakantie ‘mag’ je van alles. Thuis of op je 
werk ‘moet’ je ineens weer en voor je het weet 
zit je in oude gewoontes. Plan een dagdeel 
waarin je tijd voor jezelf neemt: duik in bad, ga 
lekker lezen... Neem op je werk tijd voor 
pauzes (en praat dan met je collega’s bij over 
je vakantie.) Het werk kan vaak wel een 
kwartiertje wachten en jij laadt energie op om 
daarna weer effectief aan de slag te gaan. 

 
� Leuke dingen 

Plan leuke activiteiten (dat hoeft niet duur te 
zijn te zijn, mocht je in je vakantie teveel 
gespendeerd hebben): koken voor vrienden, 
organiseer een picknick, ga naar de film(of huur 
er één). Ook kun je gaan mijmeren over je 
volgende vakantie. Iets hebben om naar uit te 
kijken geeft energie! 

 
 
Het kan zijn dat deze tips onvoldoende helpen of 
dat het je niet lukt om ze uit te voeren. Dan is het 
goed om eens te onderzoeken met welke factoren 
dat te maken heeft: met je werk (bijv. teveel 
werk), met jezelf (zoals geen ‘nee’ durven zeggen) 
of nog iets anders? En hoe verander je dat? INTEND 
kan je hierbij helpen! 
 
 
 

INTEND | Behandelt   INTEND | Traint 

INTEND | Coacht   INTEND | Bemiddelt 

INTEND | Re-integreert  INTEND | Adviseert 
 


