
Ernst & Young ICT Leadership

ICTICTbarometerbarometer

Resultaten ICT Barometer over de 
invloed van ICT tijdens vakanties

Jaargang 6
17 juli 2006



ICT Barometer 17 juli 2006

Bereikbaarheid medewerkers tijdens vakantie - vraagpunten

Werkt men wel eens tijdens de vakantie?

Is men tijdens de vakantie bereikbaar voor het werk?

Neemt men laptop of mobiele telefoon mee op vakantie voor zakelijk gebruik?

Wordt men geacht bereikbaar te zijn na werktijd en tijdens de vakantie?

In welke mate ondervindt men stress van het gevoel continu bereikbaar te 
moeten zijn voor het werk?

Is het bereikbaar zijn tijdens vakantie wenselijk of niet?

In welke mate wordt men onrustig als men niet meer bereikbaar is tijdens de 
vakantie? 

Hoe lang duurt het voordat men het werk van zich af kan zetten als men op 
vakantie is?
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Bereikbaarheid medewerkers – Werken tijdens vakantie Bereikbaarheid medewerkers – Werken tijdens vakantie 

Van de ondervraagde managers en professionals/uitvoerenden werkt 54% wel 
eens tijdens de vakantie. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Er zijn geen 
opvallende verschillen naar branche.

Werkt u wel eens tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Werken tijdens vakantie Bereikbaarheid medewerkers – Werken tijdens vakantie 

Het werken tijdens vakanties komt relatief vaak voor binnen het kleinbedrijf: van de 
personen werkzaam in een klein bedrijf (1 tot 20 werknemers) werkt 68% wel eens tijdens 
de vakantie. Daarnaast werken managers vaker tijdens hun vakantie dan 
professionals/uitvoerenden (69% vs 46%).

Werkt u wel eens tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie 

Twee op de drie managers en professionals/uitvoerenden zijn tijdens de vakantie 
bereikbaar voor het werk. Met name binnen de handel/distributie en binnen de 
dienstensector is men goed bereikbaar.

Bent u tijdens uw vakantie bereikbaar voor uw werk?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie 

Het zijn opnieuw met name personen werkzaam in het kleinbedrijf (tot 20 werknemers) die 
ervoor zorgen dat ze tijdens de vakantie bereikbaar zijn voor het werk. Daarnaast zijn 
managers vaker bereikbaar voor het werk dan professionals/uitvoerenden (81% vs 56%).

Bent u tijdens uw vakantie bereikbaar voor uw werk?
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Bereikbaarheid medewerkers – Laptop mee op vakantieBereikbaarheid medewerkers – Laptop mee op vakantie

22% van de ondervraagden neemt een laptop mee op vakantie. Onder personen 
werkzaam binnen de dienstensector komt dit relatief vaak voor.

Neemt u uw laptop mee op uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Laptop mee op vakantieBereikbaarheid medewerkers – Laptop mee op vakantie

Het zijn vooral personen werkzaam binnen het kleinbedrijf die de laptop meenemen op 
vakantie. Daarnaast komt dit onder managers vaker voor dan onder
professionals/uitvoerenden (35% vs 15%).

Neemt u uw laptop mee op uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Mobiele telefoon werk mee op vakantieBereikbaarheid medewerkers – Mobiele telefoon werk mee op vakantie

Vier op de tien managers/professionals nemen de mobiele telefoon van het werk 
mee op vakantie voor zakelijk gebruik. Met name bij personen werkzaam in de 
dienstensector is dit gebruikelijk. Binnen de overheid/non-profit sector is dit 
minder gebruikelijk, maar dit komt deels omdat het aandeel personen met een 
mobiele telefoon van de zaak binnen deze sector relatief laag is.

Neemt u uw mobiele telefoon van het werk mee op vakantie voor zakelijk gebruik?
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Bereikbaarheid medewerkers – Mobiele telefoon werk mee op vakantieBereikbaarheid medewerkers – Mobiele telefoon werk mee op vakantie

Met name binnen kleine bedrijven (tot 20 werknemers) komt het vaak voor dat 
men een mobiele telefoon van het werk meeneemt op vakantie voor zakelijk 
gebruik. Daarnaast komt dit onder managers vaker voor dan onder 
professionals/uitvoerenden (65% vs 26%).

Neemt u uw mobiele telefoon van het werk mee op vakantie voor zakelijk gebruik?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantieBereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie

Een kwart van alle ondervraagden wordt verzocht om bereikbaar te zijn tijdens 
de vakantie. Binnen de overheid/non-profit sector is dit met 15% beduidend 
lager dan in de andere sectoren. 

Wordt u verzocht bereikbaar te zijn tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantieBereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar tijdens vakantie

Met name personen werkzaam in het kleinbedrijf worden verzocht om bereikbaar 
te zijn tijdens de vakantie. Daarnaast worden managers vaker verzocht om 
bereikbaar te zijn dan professionals/uitvoerenden (43% vs 15%).

Wordt u verzocht bereikbaar te zijn tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar na werktijdBereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar na werktijd

De helft van alle ondervraagden wordt verzocht om bereikbaar te zijn na 
werktijd. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

Wordt u verzocht bereikbaar te zijn na werktijd?
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Bereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar na werktijdBereikbaarheid medewerkers – Bereikbaar na werktijd

Met name binnen kleine bedrijven wordt men verzocht om bereikbaar te zijn na 
werktijd. Managers worden vaker verzocht om bereikbaar te zijn na werktijd dan 
professionals/uitvoerenden (70% vs 38%).

Wordt u verzocht bereikbaar te zijn na werktijd?
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Bereikbaarheid medewerkers – StressBereikbaarheid medewerkers – Stress

18% van de managers en professionals ervaart stress vanwege het continu 
bereikbaar moeten zijn voor het werk, ook buiten werktijd. Er zijn daarbij geen 
opvallende verschillen naar branche of bedrijfsomvang. Wel hebben managers 
vaker last van deze stress dan professionals/uitvoerenden (25% vs 14%).
Ondervindt u psychische gevolgen / stress van het gevoel (continu) bereikbaar te moeten zijn voor uw werk, 
ook buiten werktijd?

1% 1% 2% 3% 1%

17% 16% 18% 13% 20%

82% 83% 81% 85% 80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

totaal productie/
industrie

handel/
distributie

overheid/ non-
profit

dienstverlening

nee

ja, in enige mate

ja, in sterke
mate



ICT Barometer 17 juli 2006

Bereikbaarheid medewerkers – Wenselijk of nietBereikbaarheid medewerkers – Wenselijk of niet

Zes op de tien managers en professionals vinden het niet wenselijk om 
bereikbaar te zijn tijdens de vakantie, een lichte daling tov vorig jaar (67%). 
Binnen de overheid/non-profit sector vinden meer mensen het niet wenselijk 
bereikbaar te moeten zijn dan binnen de handel/distributie.

Is het bereikbaar zijn tijdens uw vakantie wenselijk of niet?
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Bereikbaarheid medewerkers – Wenselijk of nietBereikbaarheid medewerkers – Wenselijk of niet

Met name werknemers van grotere bedrijven vinden het onwenselijk om 
bereikbaar te moeten zijn tijdens de vakantie. Onder medewerkers van kleine 
bedrijven (tot 20 werknemers) vinden zes op de tien dit juist wel wenselijk. 
Managers vinden vaker dan professionals/uitvoerenden de bereikbaarheid tijdens 
de eigen vakantie wenselijk (51% vs 33%).

Is het bereikbaar zijn tijdens uw vakantie wenselijk of niet?
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Bereikbaarheid medewerkers – Onrustig indien onbereikbaarBereikbaarheid medewerkers – Onrustig indien onbereikbaar

Een kwart van de ondervraagde managers en professionals wordt wel eens 
onrustig als hij of zij niet meer bereikbaar is tijdens de vakantie. Binnen de 
dienstensector komt dit vaker voor dan binnen de overheid. 

Wordt u onrustig als u niet meer bereikbaar bent tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Onrustig indien onbereikbaarBereikbaarheid medewerkers – Onrustig indien onbereikbaar

Medewerkers van kleine bedrijven maken zich vaker druk over hun 
onbereikbaarheid dan medewerkers van grote ondernemingen. Daarnaast 
hebben managers hier vaker last van dan professionals/uitvoerenden (39% vs
21%).
Wordt u onrustig als u niet meer bereikbaar bent tijdens uw vakantie?
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Bereikbaarheid medewerkers – Werk van zich afzettenBereikbaarheid medewerkers – Werk van zich afzetten

Bijna de helft van de managers en professionals lukt het om bij vakantie vrijwel 
direct het werk van zich af te zetten. De rest heeft daar enkele dagen voor nodig 
en een enkeling heeft zelfs meer dan een week of zelfs de hele vakantie nodig 
om het werk los te laten.
Hoe lang duurt het voordat u uw werk van u af kunt zetten als u op vakantie bent?
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Bereikbaarheid medewerkers – samenvatting (1/2)

Vakantie en werk staan zeker niet los van elkaar: 54% van de ondervraagden 
werkt wel eens tijdens de vakantie en 64% is tijdens de vakantie bereikbaar voor 
het werk. 22% van de ondervraagden neemt een laptop mee op vakantie en 
39% neemt op vakantie een mobiele telefoon mee van het werk voor zakelijk 
gebruik.

Het al dan niet bereikbaar zijn voor het werk is niet altijd een keuze: de helft van 
alle ondervraagden wordt door de werkgever verzocht om bereikbaar te zijn na 
werktijd en een kwart wordt verzocht om ook bereikbaar te zijn tijdens 
vakanties.

Deze noodzaak van bereikbaarheid leidt soms tot stress: 18% van de 
managers/professionals ervaart stress vanwege het continu bereikbaar moeten 
zijn voor het werk, ook buiten werktijd om. Zes op de tien vinden het niet 
wenselijk om bereikbaar te moeten zijn voor het werk tijdens de vakantie.
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Bereikbaarheid medewerkers – samenvatting (2/2)

Aan de andere kant kan het niet-bereikbaar zijn ook tot problemen leiden: een 
kwart van de managers en professionals wordt wel eens onrustig als hij of zij 
niet meer bereikbaar is tijdens de vakantie.

Ondanks de toenemende vermenging tussen werk- en privé-tijd, ook tijdens de 
vakantie, lukt het de meeste mensen toch om het werk direct of binnen enkele 
dagen van zich af te zetten.
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ICT tijdens de vakantie - vraagpunten

Welke ICT toepassingen neemt men mee op vakantie?

Hoe vaak checkt men de e-mail op vakantie?

Hoe vaak neemt men tijdens de vakantie contact op met het werk per telefoon, 
sms of e-mail?
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ICT tijdens de vakantie – Meenemen ICT toepassingen op vakantieICT tijdens de vakantie – Meenemen ICT toepassingen op vakantie

Vrijwel iedereen neemt wel een of meerdere apparaten mee op vakantie. De 
digitale camera is met afstand het populairst. Ten opzichte van vorig jaar zien 
we een stijging van geheugenkaartjes (van 44% naar 50%, navigatiesoftware 
(van 19% naar 28%) en draagbare dvd-speler (van 7% naar 11%).

Welke van onderstaande elektronica neemt u mee op vakantie?
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ICT tijdens de vakantie – Checken e-mailICT tijdens de vakantie – Checken e-mail

Zeven op de tien managers en professionals checken tijdens de vakantie wel 
eens hun e-mail, een stijging t.o.v. vorig jaar (64%).

Hoe vaak checkt u uw e-mail op vakantie?
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ICT tijdens de vakantie – Contact met werkICT tijdens de vakantie – Contact met werk

Bijna de helft van de managers/professionals neemt tijdens de vakantie contact 
op met het werk. Personen werkzaam bij kleine bedrijven (tot 20 werknemers) 
nemen relatief vaak contact op (63%), ambtenaren relatief weinig (31%).

Hoe vaak neemt u contact op met uw werk tijdens de vakantie per telefoon, sms en/of e-mail?
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ICT tijdens de vakantie – samenvatting

ICT neemt ook tijdens de vakantie een belangrijke plaats in:

Als je kijkt wat er wordt meegenomen op vakantie gaat het naast de digitale 
camera (en geheugenkaartjes) bijvoorbeeld ook om navigatiesoftware, de laptop 
en een wereldadapter.

Eenmaal aangekomen op de bestemming sluit men de laptop aan of gaat men op 
zoek naar een internetcafé: de helft van de ondervraagden checkt tijdens de 
vakantie minstens 1 keer per week hun e-mail, 6% doet dit zelf dagelijks. In 
totaal checkt 70% de e-mail, een stijging t.o.v. vorig jaar (64%).

De helft van de managers/professionals zoekt tijdens de vakantie contact met 
het werk per telefoon, sms en/of e-mail.
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