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Staycation

Heb jij deze zomer ook meegedaan met de nieuwe trend? Vakantie in eigen 
land? Of heb je toch – naar aloude gewoonte – voor een buitenlandse trip 
gekozen? In een rode, groene of oranje zone?

Had ik de vorige paragraaf één jaar geleden geschreven, dan had elk van jullie 
mij gek verklaard voor zoveel klinkklare nonsens. Niemand van ons kende 
toen corona of COVID-19. Niemand had een dergelijke impact van een virus 
op ons sociaalmaatschappelijk en economisch leven kunnen voorspellen.

Corona staat ook centraal in dit nummer. Telewerken is op enkele maanden 
tijd het nieuwe normaal geworden. Corona werd een troef, een metgezel om 
ondernemingen in een spoedtempo op de digitale sneltrein te krijgen.

De vraag die wij ons op dit moment ongetwijfeld allemaal stellen: wat nu? 
Hoe ga ik van hier verder met mijn professioneel en met mijn privéleven? 
Welke goede, nieuwe gewoontes wil ik behouden? En naar welke oude, slechte 
gewoontes wil ik nooit meer terugkeren? Welke lessen trek ik uit “corona”? 
Deze vragen boeien mij, houden ook mij bezig. Never waste a good crisis. 
Ook deze niet. Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie en kracht om dank-
zij corona te groeien in jullie leven. Bovenal wens ik jullie en jullie naasten 
natuurlijk een goede gezondheid.
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