
Naast directeur van STOL architecten is Hans Zwetsloot ook voorzitter van het ONDB (Ondernemers Netwerk Duin- en 

Bollenstreek), een regionaal ondernemersnetwerk met ruim 300 leden. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij altijd het 

voorwoord voor de maandelijkse ONDB-nieuwsbrief, waarin hij, veelal met een glimlach, ingaat op zaken rondom het 

ONDB en/of het regionale (ondernemers) leven.  

Voor nóg meer van deze columns zie onze andere nieuwspagina’s of kijk bij de ‘uitnodigingen’ op www.ondb.nl/archief. 

 

Gewoon lekker eventjes met de pootjes omhoog . . . .  

Juli is inmiddels al voorbij; het is gewoon al weer augustus. De vakantie komt er ineens wel heel erg 

hard aan. "Time flies" denk je dan al gauw, maar dit jaar lijkt het gewoon allemaal nóg sneller te gaan 

dan voorheen. Ondanks dat we dit jaar in onze regio relatief laat vakantie hebben wordt ik uiteindelijk 

toch best wel verrast door het feit hoe dichtbij het ineens allemaal al weer is . . . .  

Op zich niet erg natuurlijk, want er is helemaal niets mis met vakantie. Het is immers altijd weer een heerlijke en 

ontspannen tijd om samen met het gezin de accu weer op te laden op mooie en bezienswaardige plekken. Boekje 

lezen, lekker vaak (en vaak ook lekker) uit eten, puzzeltje maken, museumpje pikken, lekker luieren, etc. Gewoon 

even doen waar je op dat moment met zijn allen zin in hebt en het leven even niet door de agenda (en de klant) 

laten bepalen. Sterker nog, er is in die periode in de regel even helemaal geen agenda . . . .    

Ik heb gelukkig leuk, gevarieerd en uitdagend werk en dat maakt dat ik op zich het hele jaar door wel over een 

soort van "continu vakantiegevoel" beschik. Want ook mijn werk geeft me door het jaar heen steeds maar weer 

nieuwe energie. De "meter van de eigen accu" blijft dus eigenlijk gewoon continu op vol vermogen staan. Een 

Duracell-konijn zou er volgens mij nog bijna moe van kunnen worden . . . . 

De enige uitzondering op dat "door-het-jaar-heen-vakantiegevoel" is eigenlijk alleen maar de periode, die vlak 

voor de feitelijke vakantie ligt. Dan is er altijd weer die jaarlijkse hectiek van nog eventjes de nodige bouwplannen 

indienen, nog even wat ontwerpen afronden (om die dan voor de daaropvolgende drie weken bij de klant in de 

week te kunnen leggen), nog even dit, nog even dat. Dit los allemaal nog van de diverse klanten, die er nog even 

met een "last-minute-klusje" tussendoor komen. En dat alles met die keiharde deadline van dat onvermijdelijke 

vakantievertrekmoment voor ogen, want dát moment uitstellen is er dan natuurlijk niet meer bij . . . . 

Waar iets door het jaar heen normaliter altijd nog wel eens met "de lange vrijdag" (zie een eerder voorwoord) of 

gewoon in goed overleg met "één weekje later" opgelost kan worden, betekent opschuiven dan ineens "over de 

vakantie heen tillen" en dus gelijk zo'n drie tot vier weken later. Maar dat voelt nu eenmaal nooit lekker, dus dat 

wordt zoveel mogelijk vermeden. En daarmee worden die laatste weken net vóór de vakantie al vrij snel de meest 

hectische weken van het jaar. Gewoon omdat je nu eenmaal vindt dat je op zich pas met tevreden klanten (en dus 

ook zelf met een goed en voldaan gevoel) zou mogen vertrekken. Hectische weken waarna je dan dus juist ineens 

wel hard toe bent aan die échte vakantie . . . . 

Ik neem aan dat dit bij de meesten van jullie niet veel anders zal zijn. Dus ook jullie wens ik bij deze dat "voldane 

vertrekgevoel" toe. Prettige vakantie allemaal. Rust lekker uit en geniet er vooral ook van.  
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