
Beste collega’s, 

Wat een gek jaar was dit! Niemand zat erop te wachten, en toch stond 
het afgelopen jaar weer volledig in het teken van het virus. Van de 
ene op de andere dag moesten we thuiswerken en kwamen we terecht 
in een spannende periode die maar aanhoudt.

Ik wil graag mijn dank naar jullie uitspreken. Wat een 
aanpassingsvermogen hebben jullie! Ik besef me maar al te goed dat 
de grens tussen werk en privé nog nooit zo vaag was als de afgelopen 
2 jaar. Corona vroeg veel van ons. Want ineens is je huis je kantoor, 
de plek waar je werkt, vergadert/zaken doet en dan ineens mag je 
weer naar kantoor. Ik ben ontzettend trots op jullie hoe jullie hiermee 
om gingen. Natuurlijk waren er af en toe onhandigheden of conflicten, 
maar we zijn er samen uitgekomen.  

Graag wil ik nog even terug naar de balans tussen werk en privé. De 
afgelopen 2 jaar is me dit erg duidelijk geworden en ging ik me inlezen 
over het onderwerp. Niet alleen door corona is de grens tussen deze 
twee steeds minder zichtbaar. Het blijkt dat we de laatste jaren 
allemaal wat meer het gevoel hebben om dingen te ‘moeten’. We 
willen uitstekend zijn in ons werk, de beste ouders zijn, de leukste 
vrienden zijn en ook nog eens een strak lijf hebben. Eigenlijk vragen 
we behoorlijk wat van onszelf. 

Een goede balans tussen je werk- en privéleven blijkt een 
hoofdingrediënt te zijn voor geluksgevoel. Maar doordat we het idee 
hebben dat we zoveel moeten – vooral van onszelf, en misschien een 
beetje van mij <knipoog>, kan je jezelf ook nog weleens voorbij 
lopen. Is die balans niet meer goed, dan kan je je down voelen, 
chagrijnig of somber zijn of zelfs lichamelijke klachten krijgen. En dat 
is natuurlijk niet de bedoeling! 

Ik wil het aankomende jaar daarom dat we allemaal extra letten op 
een goede work-life balance. Voelt het alsof je iets niet aan kan of 
wordt het te veel? Kom dan naar me toe, dan vinden we een 
oplossing. Dat kan natuurlijk ook als het niks met werk te maken 
heeft, maar wel je met sociale leven. Ik vind het belangrijk dat we met 
elkaar blijven communiceren. Jullie zijn een fantastisch team en ik ben 
ontzettend trots op jullie. We moeten er voor elkaar zijn en dat kan 
alleen door elkaar een handje te helpen. 

Om jullie te bedanken voor het afgelopen jaar – én om in het thema 
van work-life balance te blijven, heb ik gekozen voor de Pluim. Met de 
Pluim kan je iets kiezen voor in je vrije tijd. Dat kan een 
activiteit zijn, maar bijvoorbeeld ook product waar je gelukkig 
van wordt. 

Fijne kerstdagen allemaal! En nogmaals: dank voor jullie inzet het 
afgelopen jaar. Op naar 2022! 


