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Groei-ondernemers…gaan die eigenlijk wel met vakantie? Wij mogen hopen
van wel. Hieronder vind je een checklist van zaken die je voor (70%), tijdens
(10%) en na (20%) je welverdiende vakantie kan doen om ook echt van je
vakantie te genieten. Ook zorgt de checklist ervoor dat jij zelf en je
groeibedrijf een maximaal effect uit de vakantie halen.
 
De moraal van ons verhaal is dat afstand nemen zorgt voor hele goede
inzichten. Ook echt iets met die inzichten doen, levert de beste resultaten op!
 
En nu aan de slag!

1. Klant

Ik heb mijn relaties laten weten in hoeverre we bereikbaar zijn tijdens de
(of mijn) vakantieperiode
Ik heb mijn relaties de mogelijkheid gegeven om zaken die zij nog voor
mijn vakantie met ons willen doen ook daadwerkelijk te kunnen doen
Ik heb, zover mogelijk, al afspraken gemaakt met klanten voor na mijn
vakantie. Daarmee zorg ik voor continuïteit en duidelijkheid na mijn
vakantie.



Ik heb een app geïnstalleerd waarmee ik voor de vakantie wat oefeningen
kan doen om de lokale taal te leren
Ik heb de laatste 2 dagen voor mijn vakantie geen afspraken gepland. 
Dat geeft me de ruimte om goed af te ronden en deze lijst af te vinken.
Ik heb mijn agenda de eerste 3 dagen na mijn vakantie leeg gehouden

Ik ga dan aandacht geven aan mezelf en in uitgeruste staat bepalen
wat ik voor mezelf anders of beter zou willen
Ik ga dan aandacht geven aan mijn team. Ik ga bewust ervaren of ik
altijd wel zo nodig ben zoals ik wellicht zelf denk dat ik nodig ben.
Ik ga de beste inzichten, uit de 2 bovenstaande acties en die ik tijdens
de vakantie heb opgedaan, verder uitwerken

Ik heb zeker gesteld dat mijn team in mijn afwezigheid weet wat er van ze
wordt verwacht qua actie en resultaat (gekoppeld aan de doelen voor Q3)
Ik heb zeker gesteld dat mijn team in mijn afwezigheid werkt aan
waardevolle zaken

Ik heb een overdracht geschreven en zoveel mogelijk concreet en
SMART gemaakt
Ik heb deze overdracht doorgenomen met mijn team en zeker gesteld
dat iedereen heeft begrepen wat er wordt verwacht
Ik heb een speciale afspraak gemaakt voor echte noodgevallen

Ik heb besproken en doorgenomen met mijn team, wat echte
noodgevallen zijn

2. Strategie

3. Proces



Ik heb geborgd dat ik zelf echt even tot rust kom
Ik heb mijn telefoon doorgeschakeld
Ik heb notificaties op mijn smartphone uitgezet (alle social media)
Ik heb apps van mijn telefoon afgehaald (e-mail)
Ik heb mijn laptop thuis of op kantoor gelaten
Ik heb mijn taken goed overgedragen aan mijn team
Ik heb taken overgedragen aan een tijdelijk vervanger

Ik heb geborgd dat ik geïnspireerd word
Ik heb boeken besteld die ik wil lezen (en in mijn koffer gestopt)
Ik heb een abonnement genomen op een dienst voor luisterboeken

Ik heb een notitieboekje bij me waarin ik snel inzichten kan noteren
(zodat ik die ook weer makkelijk los kan laten zonder dat ze verloren gaan)
Ik heb geborgd dat een nieuwe medewerker die direct na mijn vakantie
begint ook echt goed kan beginnen en zich welkom voelt

Ik heb het proces m.b.t. het versturen van facturen geborgd tijdens de
vakantie, zodat de cashflow niet lijdt onder mijn afwezigheid
Ik heb het proces m.b.t. de omzetbelastingaangifte geborgd tijdens
de vakantie
Ik heb de app van mijn mobiele provider geïnstalleerd zodat ik niet word
verrast door te hoge telefoonkosten
Ik heb de betalingen die ik moet doen geautoriseerd en geagendeerd bij
mijn bank

We wensen je een fijne vakantie, veel rust en een hoop nieuwe
inzichten toe!

~ Het No Nonsancy team

4. Mens

5. Financieel


