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Werken tijdens je vakantie?

Ztttend in de zon op (le compinq in FrcnkÍijk- wijntie erbit, stak
braadje, kaasje denk ik al\tost na ovet de eet*volgende Knoap
punt calumn. fn (etwijiik leukedinqen dae in Poijs en geniet von
min vvelvefdtende tusÍ vaor de coíovon wotd ikrcgelmotiq gebeld
en qe sms t ovet lopende projecten en prcblemen. lk baol von mezelf
en blikbaoí heb ik heI niet goed gercgeld wootdoor ze mjj nodiq
hebbenom verdet te kunnen...

De nieuwe hulpmiddelen tegenwoordiq naken iedercen bereikbaar.
tp. pt npn a^..r r o4 mêt d,aodloa .tpt n"t ap p"n tpl !a, ap d"

camping af in het hatel;deeigen laptap mee: handig om op te zoe
ken wat er in de buut te daen is, maat tegelijkenijd een gevaardat
je gewoan aan I werk bent tiidens de vakantie.

l\|edewerkers die even inloggen op de zakelilke webmoiL heI ex
trcnet van het werk, even een docunentjeafmaken, een otrene
beoadelen en aonbieding opstellen, in Excelde maondcijfe\alvast
maken... l\|aot oakde netwe* af sytteembeheeder die even in
laqt op het netweíkvon de zaakeneen kleiniqheidie rcparcen afap
prangende vraqen van medewerkers reageen. Bij vaot keut weet hij/
zij alles uit het haofd hae je het kunt oplo\sen en geeft op afstantl de
nodiq tips om uitveNelende ptoblemen te konen

En terwijlhijap vokontie is lijkt hiigewoan aan het wetkte zijn.
De rcstvon de wercld goat er dan aokvan uit àat hijjevragen be
antwoadt en prcblemen aplost, wanl hijls immets bereikbaat en
teageertapalle maiLSams heeft .)e antlete kant het niet eens doat,
want alle vroqen warden beantwaafu en zokelijke moils ofgewefut,
weliswaat vonuit Sinqapore . .

En don de bercikbootheid met de mobiele telefoan. Eiivaorbeeld om
een vtaotl vón een (alleqa te beantwaaden terwijl je in de rij vaol
deachtbaón stoat. tn daarna sneleven iettopzoeken in het digitoal
archiefvla de Bla&beíy, nieuwste mobiel of laptop. Af het checken
van de vaicemails van vasle en mabiele nummers thuis én dus aok
opwetk,en neteen weeretop rcagercn daor in Ie loggen, een cal
leqa te raadpleqen vlo metsengerafskype. Het houdt nieÍ op:allet

Anlanqs los ikde naodkteet dat ICT?tsdie in de zamervakantie
daatwerken, teMiil hun .allega's op het \rantl liggen,het aoknag
eens rcnder vakantieka(hten maeten daen, en klagen ovet hage
wetkdruk ia,denk ikdan,dat heb je aok aan jezelfte dankenlNeem
ak ICI?r dan aok 1ewaon k vakantie en zorg dat et wel vervanginq
wardt gereqeld. Want al5ie het zèlfblijft doen, en-ok je.lan welap
vokontie qaat - dankzij de moderne niddelen qewoon iewerkblijft
daen,vetandett dit naoit !

De werkgever vindt het andettussen geweldig, want mijn lCT et i\ el
altijd, en oltijtl bes.hikbaar: . l\4oar dit zau een goede werkgevet niet
maeten willen. Het is een angezonde tituatie. Oak de ICT?r (en zijn
qezin) hebben teót ap een gaedevokantie, ru5t en ontspanning.

En olsdie 1O?r don echt niet te ttappen isen etvan te avenuigen
dat hijen zijnqezin echt vakontie moeten nenen,dan blakkeren we
het inloggen ap de zakelijke webmail en ap het extrcneten bedijk
netwetk gevr'oan. WanI wie niel haren wil (en di geldt niel aileen
voar l]?rs noat voat iedercen dievanafziin vakantieadrcs aon het
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