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18 TIPS OM                                      GRATIS E-BOOK 
AF TE REKENEN 
MET UITSTELGEDRAG 
 
 
                                                                                  INSPIRATIEREEKS DEEL 1 



                                        VOOR JE BEGINT 
 

 

Uitstelgedrag en afleiding zijn sterk met elkaar 

verbonden. Daarom wil ik deze twee elementen in deze 

inleiding even kort uit werken. 

 

Van uitstelgedrag hebben de meeste mensen last. Jij 

bent dus niet uniek als je hiermee worstelt. Gelukkig is 

dit gedrag wel grotendeels af te leren, voor sommigen 

zelfs geheel te elimineren. 

 

De vraag is: Wil jij met een open blik naar jouw gedrag 

kijken? 

Je kan namelijk pas aan de slag met het aanpakken van 

jouw uitstelgedrag als je erkent en herkent dat jij dingen 

uitstelt. Als je door gaat krijgen dat jij hierdoor jouw eigen 

valkuilen graaft, waardoor je in tijdnood komt, gestrest 

raakt en onnodig in de problemen komt. 

 
Soms lijkt uitstelgedrag een meerkoppig monster en zie 

je door de bomen het bos niet meer. Soms ook is het 

een sluipmoordenaar en ben je je niet bewust van het  

gevaar dat eraan komt. Enkelen onder jullie gebruiken 

het uitstelgedrag als excuus om gemaakte keuzes te 

camoufleren. 

 

Als je de situatie van een afstand zou bekijken, zou je in 

de meeste gevallen kunnen concluderen dat jij en alleen 

jij hebt gezorgd voor de stress, spanning en het 

mislopen van een kans. 

Daarom is het goed om van tijd tot tijd stil te staan bij 

jouw handelen en eens kritisch te kijken naar de keuzes 

die jij hebt gemaakt. 

Om je te helpen andere keuzes te maken, die minder 

uitstelgedrag veroorzaken, heb ik dit e-book geschreven. 

Nu nog even kort iets over alle afleidingen om ons heen. 



VERVOLG VOOR JE BEGINT 

 

 

Tijd is een kostbaar iets van iedereen. 

We hebben allemaal 24 uur per dag, oftewel 1440 

minuten, wat gelijk is aan 86400 seconden per dag tot 

onze beschikking. 

 

De vraag is: wat doe jij met dat kostbare bezit? 

Voorheen waren familie, vrienden, werk en dorps- of 

stadsgenoten de grootste bron van afleiding. In deze tijd 

zijn er daarnaast nog zoveel prikkels die onze aandacht 

kunnen trekken! Denk aan sms’jes, appjes, social media, 

e-mails en televisie. Men denkt dat je iets zou kunnen 

missen als je niet de gehele dag, op elk gewenste 

moment online bent. We hebben daarom zelfs wetgeving 

nodig om de veiligheid in het verkeer te kunnen 

reguleren. 

 

 

De ogen zijn tegenwoordig niet meer gericht op de 

omgeving, maar op het beeldscherm van het mobieltje of 

de tablet. 

We leven in een cultuur waar bestellingen binnen 24 uur 

(en liefst nog sneller) worden bezorgd. 

In deze hectische wereld vol stress, verwachtingen, 

eisen en afleidingen, wordt er ook nog van ons verwacht 

dat we doelgericht onze taken naar behoren vervullen. 

Doelen stellen blijkt vaak te leiden tot keuzeproblemen 

en uitstelgedrag. Stress en burn-out komt bij steeds 

meer jongeren voor. 

 

Daarom heb ik een e-book geschreven met 18 TIPS om 

je te helpen meer doelen te bereiken en af te rekenen 

met uitstelgedrag. 

 

Veel leesplezier ! 



 

 

 

 

 

DOEN + D.O.E.N.® = ACTIE EN SUCCES  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

PERSONAL POWER 
IS THE ABILITY 

TO TAKE ACTION 
 
 

Tony Robbins 

 

 

 

 



                                HET INZICHT VAN D.O.E.N.® 

 

 

Ruim 20 jaar was ik actief in het Onderwijs.  

Eerst heb ik gesnuffeld aan allerlei vormen van het 

onderwijs, ik wilde graag bevestigd zien of mijn 

hartsgevoel klopte. 

Zo was ik actief in het Basisonderwijs, LOM, ZMLK, en 

ZMOK, maar mijn gevoel maakte geen denkfout en 

bevestigde dat mijn toekomst binnen het onderwijs met 

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen en Pubers lag. Na 5 

jaar met jongeren van ongeveer 10 jaar oud gewerkt te 

hebben, kwam de kans op mijn pad om met jongeren 

van 12 tot 21 te gaan werken. Samen met een collega  

startte ik een nieuwe afdeling en begon een avontuur 

waarover ik een boek kan volschrijven. 

Op deze school ontstond het inzicht van het woord doen. 

Liever gezegd: ontstond de afkorting D.O.E.N.®. 

 
Om een lang verhaal kort te maken: ik stuurde een 

leerling uit de klas (wat ik tot dat moment met nog geen 

enkele leerling had gedaan), maar deze ging niet. Wat ik 

ook zei, de leerling weigerde. Ik werd boos (niet goed 

voor mijn hart) en riep (waarschijnlijk veel te hard) 

ERUIT! En wel Direct Onmiddellijk En NU!  

Tot mijn grote verbazing stampvoette de leerling de klas 

uit en smeed woedend de klassendeur dicht . 

 

Later op de fiets, op weg naar huis, realiseerde ik me dat 

ik doen niet als werkwoord, maar als afkorting had 

gebruikt en dat het tot de gewenste actie had geleidt! 

 

Pas enkele jaren en vele trainingen later, waarin ik 

D.O.E.N.® heel vaak gebruikte, besloot ik het te laten 

registreren en het te gaan uitdragen. 

 



                                OVER PETER VAN ASTEN 

 

 

Ik ben ruim 20 jaar actief geweest in het Speciaal 

Onderwijs en was mede grondlegger van een afdeling 

voor pubers binnen een ZMOK-school te Arnhem.  

Naast de functie van leerkracht was ik ook stage- en 

examencoördinator. Ook maakte ik vele jaren lang deel 

uit van het managementteam. 

 

Sinds 1999 ben ik me gaan richten op het geven van 

trainingen in persoonlijke ontwikkeling en heb ik vele 

groepen mogen inspireren met thema’s als De Impact 

van D.O.E.N.®, De Kracht Van Gedachten, Spreken met 

PASSIE! en de invloed van taal op je toekomst. 

 

 

PeterVanAsten.nl 

 

  

https://www.petervanasten.nl/


                                    WAAR OF NIET WAAR 

 

 

Niet waar: 

Uitstelgedrag is een vorm van luiheid. Uitstellers zijn 

zeker niet lui. Vaak zijn ze enorm druk met van alles en 

nog wat, behalve met de dingen die ze eigenlijk zouden 

moeten doen. 

 

Aan uitstelgedrag is niets te doen! Waar een wil is, is 

een techniek voor het verminderen van het uitstelgedrag. 

In dit e-book geeft ik je vele tips om af te rekenen met 

jouw uitstelgedrag. 

 

Uitstelgedrag kun je alleen te lijf gaan als je het perfecte 

plan hebt! Het belangrijkste is dat je in actie komt, 

waarbij fouten maken mag. Corrigeer en ga door! 

Waar: 

Uitstelgedrag heeft in een deel van de gevallen te maken 

met (faal)angst. 

 

Overal ter wereld komen evenveel uitstellers voor. 

Er is inmiddels wereldwijd onderzoek naar gedaan, van 

Japan tot Turkije, en van Saoedi-Arabië tot Peru, en 

overal blijkt ongeveer 20 procent van de bevolking aan 

chronisch uitstelgedrag te lijden. 

 

Uit een ander onderzoek blijkt dat uitstelgedrag een 

noodzakelijke eerste stap kan zijn om creatief te kunnen 

zijn: je creëert met het uitstel de tijd en ruimte om je 

ideeën te laten gisten en rijpen. 

 

 



                                            NOG EVEN DIT 

 

 

Belangrijk is om te weten dat uit onderzoek en in de 

literatuur vele tips en handreikingen te vinden zijn. Uit al 

dit aanbod heb ik de achttien bruikbare en direct 

toepasbare tips gekozen. 

 

De tips staan in willekeurige volgorde, want in de praktijk 

blijkt dat mensen uit dit aanbod hun eigen bruikbare en 

in hun situatie passende tips kiezen om toe te passen of 

uit te proberen. 

 

Ook blijkt dat mensen bij het gebruik van de tips 

uiteindelijk komen tot een eigen top 3 of top 5.  

 

 

 

Daarom: lees de tips, kies er meerdere uit en zet ze in, 

om af te rekenen met jouw uitstelgedrag in je privé 

leven, op je werk of bij het uitoefenen van jouw hobby of 

sport. 

 

Je ontdekt al D.O.E.N.®de wat bij jou past en wat niet. 

 

In mijn ogen kun je door uit te vinden welke tips voor jou 

werken nooit falen. 

 

Ga met de tips aan de slag, kom in actie en elimineer je 

uitstelgedrag! 

 

SUC7 
 

 



                                                   Tip 1 

 

 

De vijf minuten regel 

De bedenker van deze regel is Instagram-CEO Kevin 

Systrom. Hij was een notoire uitsteller!  

 

Hoe werkt de “vijf-minuten regel”? 

 

Stel je ziet erg op tegen een taak of opdracht of je hebt 

er gewoon geen zin in. Spreek met jezelf af om er in 

ieder geval vijf minuten aan te werken . Het interessante 

is dat je vaak doorgaat als je eenmaal begonnen bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Tip 2 

 

 

Vermijdt afleiding 

In deze tijd van televisie, mobiele telefoon met 

Instagram, Facebook en Twitter is de kans om afgeleid 

te worden heel groot. 

Daarom: zet de televisie uit, schakel je mobieltje uit, log 

uit op de social media groepen waardoor je niet verleid 

kunt worden om niet aan je taken te beginnen of 

tussendoor afgeleid te worden. Veel uitstelgedrag in 

deze tijd komt door de apparaten om ons heen die 

(denken) dat jij niet even zonder hen kan. De praktijk 

bewijst dat je gemakkelijk een paar uur zonder hen kan. 

 

Daarnaast is de omgeving van invloed op jouw 

werkhouding en kansen op uitstelgedrag. Zorg er 

daarom voor dat je een ruimte opzoekt waar anderen 

 

 

niet zo gemakkelijk bij je binnen kunnen komen vallen of 

je voortdurend kunnen interrumperen. 

SSSSSTTTT…… 

Dus als het kan, plan dan elke dag één à twee uur in 

(stilte-uren) waarbij je weg bent van alles en iedereen. 

 

Pas dit niet alleen op je werk toe, maar creëer ook bij je 

thuis ruimte om je te kunnen afzonderen om zo 

geconcentreerd te kunnen werken.  Zo krijgt het 

uitstelgedrag minder kans en er komt veel meer uit je 

vingers. Uiteindelijk zul je aan het eind van zo’n 

stilteperiode apetrots op jezelf kunnen zijn. 

Dit resultaat is ook weer motiverend voor een volgende 

taak of opdracht. 



                                                   Tip 3 

 

 

Beloon jezelf  

Belonen is leuk! 

Hoe vaak heb jij een ander al beloond, een complimentje 

gegeven of een kleine attentie? Misschien denk je nu: 

hmm dat had ik wel eens vaker kunnen doen. Neem dan 

nu het besluit om dit dan ook daadwerkelijk te D.O.E.N.®! 

 

Maar nu terug naar jou en het uitstelgedrag. 

Want ook jezelf belonen werkt positief en geeft jou 

energie .  

Bepaal daarom voor je aan een taak of opdracht begint   

( die je eigenlijk zou willen uitstellen) welke beloning jij 

jezelf geeft nadat je de opdracht hebt volbracht of de 

taak hebt afgerond. 

 

 

 

 

 

Gun jezelf gewoon iets lekkers of iets leuks! Denk aan 

een speciaal kopje koffie, een lekkere maaltijd, een uitje 

of iets anders dat jij als beloning ervaart. 

De beloning moet voldoende uitdagend zijn om 

daadwerkelijk de neiging tot uitstel te onderdrukken.  

Weet dat je brein het overwinnen van uitstelgedrag leuk 

gaat vinden? Er wacht immers een beloning! 

 

 



                                                   Tip 4 

 

 

Stel een deadline  

Het stellen van een deadline wordt door sommigen 

ervaren als een stressverhogende factor. Anderen 

krijgen juist energie van het stellen van een deadline. 

 

De Wet van Parkinson is een nuttige methode voor het 

opstellen van deadlines. 

 

 

 

 

Uit deze wet blijkt dat als je een deadline stelt, je 

productiviteit toeneemt. Je krijgt meer grip op je 

werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden. 

Een deadline dwingt je om bepaalde zaken af te ronden, 

ook als het nog niet perfect is.  

 

Als meerdere mensen aan een project werken, stel dan 

samen deadlines op voor bepaalde taken en zorg dat ze 

voor iedereen helder zijn. Zo is elke bereikte deadline 

een moment om samen opnieuw te kaderen. 

 

Een deadline helpt ook om uitstelgedrag te voorkomen. 

 

 



                                                   Tip 5 

 

 

Werk in tijdsblokken  

Mogelijk ken jij ook het gevoel van waar begin ik aan en 

hoe kom ik tot een eindproduct of hoe haal ik de 

eindstreep? 

Wat dan helpt, is dat jij je focust op kleine stapjes. 

 

Besteed de eerste keer 5 minuten met het maken van 

een grove schets van wat er van je verwacht wordt. 

Verdeel deze schets in behapbare brokstukjes. 

 

Om je te leren inschatten hoeveel werk je in welke tijd 

kunt verzetten, helpt het dat je een wekker zet en per 20 

minuten kijkt wat je af hebt. 

  

 

 

Zo’n tijdsblok daagt je bovendien uit om geconcentreerd 

te blijven werken. Beloon jezelf na die 20 minuten met 

een pauze van 1 minuut en na 60 minuten met een 

pauze van 15 minuten. Dit werkt productiviteit in de hand 

en vermindert jouw uitstelgedrag. 

 

Een goed hulpmiddel is de online wekker, die je kunt 

vinden op: https://onlineklok.nl/timer-20-minuten 

 

Als je dit een paar dagen doet, kom je erachter hoeveel 

werk je per 20 minuten kan verzetten. Ook zul je zien dat 

je minder uitstelgedrag vertoont en meer werk verzet. 

 

 

 

https://onlineklok.nl/timer-20-minuten


                                                   Tip 6 

 

 

Start met D.O.E.N.®  

Als voormalig hardloper en atletiektrainer zei ik altijd 

tegen mijn pupillen: “Je kan maar op één manier de 

finish halen en dat is door een stap richting de finishlijn 

te zetten en deze stap te blijven herhalen tot je er bent”. 

 

Tegenwoordig zeg ik: ga D.O.E.N.®. Deze afkorting staat 

voor Direct Onmiddellijk En Nu. Oftewel: start en stop 

met nadenken. 

Elke planning en ieder werkplan zal in de praktijk 

bijgesteld moeten worden vanwege onverwachtse 

wendingen of gebeurtenissen.  

 

Vooruit plannen is zeker een goede zet, maar hoe goed 

je ook plant, een perfect plan is niet te maken!  

 
Doen houdt vrijwel zeker in dat er fouten gemaakt gaan 

worden. Mogelijk kom je onverwachtse moeilijkheden 

tegen of wordt je actie niet door iedereen gewaardeerd.  

 

Uitstellen levert meestal negatieve reacties op. Is het 

niet van je omgeving dan wel van jezelf. Want uiteindelijk 

moet je verantwoording afleggen aan jezelf. 

 

Dus maak een plan, kom in actie en ga D.O.E.N.®! 

Pas je plan eventueel aan en kom weer in actie. 

Weet dat je dan met een voldaan gevoel kan terugkijken! 

 



                                                   Tip 7 

 

 

Maak een dagelijkse top vijf  

Gebruik de laatste vijf à tien minuten van je werkdag om 

op te schrijven welke taken er de volgende dag op je 

liggen te wachten. Orden ze van belangrijk naar minder 

belangrijk en begin de dag altijd met de belangrijkste 

taak of de taak waar je het meeste tegenop ziet. 

 

Vergeet de kleine taken niet te waarderen, want juist 

deze bouwen aan jouw gevoel van bekwaamheid en 

leveren snel resultaat en voldoening op. 

 

 
In je privé situatie kun je hetzelfde doen. Gebruik de laatste vijf 

à tien minuten van de dag (voor dat je naar bed gaat) om een 

top vijf van taken of verplichtingen voor de volgende dag op te 

schrijven. Alleen is nu nummer vijf een beloning voor jezelf of 

samen met je partner. Je mag de beloning pas verzilveren als je 

de voorgaande vier taken hebt uitgevoerd. 

 

 

 

Deze manier werkt erg motiverend en mindert je uitstelgedrag! 



                                                   Tip 8 

 

 

Visualiseer het eindresultaat 

Als je weet waar je naartoe wilt, kun je een route 

uitstippelen. Je gaat immers toch zelden op reis zonder 

een duidelijk eindpunt? Het op de bonnefooi reizen of 

een taak aanpakken, is avontuurlijk , maar als het om 

uitstelgedrag gaat onwenselijk. 

 

Door je einddoel te visualiseren, weet je hoe het 

eindresultaat eruit gaat zien en kun je er ook energie van 

krijgen en zin om de klus te klaren. 

 

Stel je hebt een stappenplan op papier of in een Word 

document gemaakt (meer daarover in Tip18), visualiseer 

dan dat je alle stappen hebt afgevinkt als klaar. 

 

Terwijl je jouw stappenplan afwerkt, vink dan 

daadwerkelijk steeds elke stap die je klaar hebt af. Zo 

komt het gevisualiseerde plaatje steeds dichter bij. Dit 

geeft een positief gevoel en verkleint de kans van uitstel. 

 

 

Visualisatie kun je ook gebruiken als je bijvoorbeeld je 

werkplek moet opruimen. Visualiseer dan een opgeruimd 

en geordend bureau en voel welk gevoel dit jou geeft. 

De energie die hierbij vrijkomt helpt jou om aan de klus 

te beginnen en stimuleert je om niet op te houden voor 

het klaar is! 

 



                                                   Tip 9 

 

 

Bewaar het beste voor het laatste  

Bekend van mensen met uitstelgedrag is dat ze 

beginnen met zaken die niet direct op hun to do-lijst 

staan. Na het doorspitten van de reclames in je mailbox 

en het leeggooien van een halfvolle prullenbak en het 

rechtzetten van scheefgevallen ordners beginnen ze met 

de makkelijkste taken van de to do-lijst.  

Deze werkwijze werkt averechts, dus stop daarmee! 

 

Brian Tracy schrijft in zijn boek Eat that Frog: Begin je 

dag met de taak die het meest ingewikkeld of simpelweg 

het saaist is of waar je het minste zin in hebt. 

 

 

Juist ’s- ochtends heb je de meeste energie om deze 

ingewikkelde taken uit te voeren. 

Daarnaast geeft het je een geweldig goed gevoel als je 

die ingewikkelde opdracht, die saaie taak, hebt 

afgewerkt. Het levert je nieuwe energie om de andere 

taken op te pakken. 

 

Het is wel verstandig om na zo’n taak of opdracht even 

iets kleins te doen. Leeg dan even die halfvolle 

prullenbak, of zet je ordners recht. Even in beweging 

komen is een extra beloning voor het lichaam. 

Daarnaast is afwisseling van grote en kleine opdrachten 

heel motiverend, want je kan al snel weer iets afvinken! 



                                                   Tip 10 

 

 

Time management 

Time management start met het hebben van één 

takenlijst die zo concreet mogelijk is. Dus als je iemand 

een e-mail wilt sturen en je moet eerst het e-mailadres 

bij een collega opvragen, dan is het opvragen van het e-

mailadres de eerste stap van deze taak, het schrijven 

van de tekst de tweede en het versturen de derde stap 

op je takenlijst. Wetende dat je de collega eerst zal 

moeten aanspreken of mailen kan een reden van 

uitstelgedrag zijn, zeker als je takenlijst deze stap niet 

kent. 

Een andere factor voor iemand die wordt geplaagd door 

uitstelgedrag is het gemak waarmee de ene na de 

andere smoes wordt verzonnen om op een bepaald  

 
 
 
moment maar niet met een taak te hoeven beginnen. 

Misschien gebruik je deze zelf wel: “Ik heb over een uur 

een afspraak staan en ik weet niet of ik deze taak wel 

binnen het komende een uur kan afhebben”.  

Weet dat als je het uur aan je opdracht werkt je na de 

afspraak veel gemakkelijker de draad weer oppakt in 

plaats van er dan pas aan te beginnen. 

Dus stel je werk niet uit, begin gewoon direct en over 

een uurtje zie je wel wat er nog aan werk ligt. In het 

meest gunstige geval red je het wel binnen de tijd! 

Dan groeit je zelfvertrouwen en is de drempel bij een  

volgende opdracht minder hoog. 



                                                   Tip 11 

 

 

Vertel anderen over je doel(en)  

Een manier om je uitstelgedrag in te tomen is door je 

doel of doelen bekend te maken aan anderen. 

 

Dus door jouw partner, vrienden en collega’s te vertellen 

welke plannen jij hebt en welke doelen jij wil bereiken is 

de kans groter dat je jouw einddoel(en) ook zal bereiken. 

Immers, de kans is groot dat ze zo af en toe gaan vragen 

hoever je al bent met je gestelde doel. 

Als je hen ook enkele tussendoelen en termijnen hebt  

 

 

aangegeven, zullen ze jou daar regelmatig aan 

herinneren. In zekere zin moet je dan verantwoording 

aan hen afleggen over de stand van zaken. En niets 

voelt zo slecht als dat je hen keer op keer zou moeten 

zeggen dat je jouw doel(en) niet hebt bereikt. 

 

Hoe meer mensen van jouw plannen weten, des te 

groter is de kans dat jij jouw tussendoelen zal behalen 

en des te groter is de kans dat jij ook daadwerkelijk je 

einddoel zal behalen. 

 

Een eenmaal (binnen de afgesproken tijd) behaald doel 

is weer een motivatie om een nieuw doel te stellen of 

een nieuwe taak op je te nemen. 

 



                                                   Tip 12 

 

 

Erken je successen  

Stilstaan in het moment is in deze hectische tijd een 

uitdaging op zich. 

Toch is het van groot belang om aan het eind van elke 

(werk)dag even stil te staan bij wat je die dag hebt 

bereikt. Welke taken je met succes hebt afgewerkt en/of 

welke opdrachten je hebt afgerond. 

 

Door er daadwerkelijk bij stil te staan en het gevoel dat 

erbij vrij komt daadwerkelijk te voelen en binnen te laten 

komen in je brein geef jij jezelf de kans deze ervaringen 

te verwerken en geef je het een plaats. 

 

Deze verwerking geeft je een extra voldaan gevoel én  

het geeft je de kracht om de hindernissen van morgen 

 

 

en de dagen die erna komen gemakkelijker te kunnen 

nemen. 

Bovendien kan zo’n moment ook een moment van 

bezinning zijn, waarin je inziet waar je talenten liggen en 

waar je voldoening van krijgt. 

 

Weet ook dat als jij jouw collega, partner, vriend(in) 

beloont met aandacht en een compliment op het 

moment dat zij een doel bereikt hebben, je een enorme 

positieve energiestroom op gang brengt. 

 

Naar mijn mening gebeurt dit laatste te weinig! 

Een gemiste kans! 

 



                                                   Tip 13 

 

 

Neem regelmatig pauze  

Een onderzoek van the Draugiem Group toont aan dat 

een balans van 52 minuten werken en 17 minuten rust 

een ideale verhouding is om optimaal te presteren. 

 

Voor een hogere productiviteit zijn geen langere 

werkdagen nodig maar is het devies: werk planmatig 

gedurende een korte tijd (52 minuten) met regelmatige 

pauzes (17 minuten).  

Deze pauzes helpen bovendien om uitstelgedrag voor 

langere tijd buiten te sluiten! 

 

 

 
 
 
Naast pauze op het werk is er nog een pauze van 

cruciaal belang voor het vermogen om gefocust en 

geconcentreerd te werken en dat is voldoende slaap 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Wanneer iemand te weinig slaapt, kan hij minder goed 

nadenken, leren en zijn gemoedstoestanden minder 

goed onder controle houden. 

Daarnaast neemt de kans op uitstelgedrag toe, omdat 

de concentratie afneemt en de gevoeligheid voor de 

prikkels van buitenaf toeneemt. 

Volgens recent onderzoek heeft een mens gemiddeld 7 

tot 8 uur slaap nodig. 



                                                   Tip 14 

 

 

Denk vanuit eenvoud  

De Amerikaan Mason Cooley schreef ooit: “Wie taken 

en werkzaamheden uitstelt, maakt de gemakkelijke 

dingen moeilijk en de moeilijke dingen nog moeilijker”. 

 

Hiermee geeft Mason Cooley één van de grootste 

oorzaken aan van ons uitstelgedrag. Doordat we de 

dingen groter maken dan ze in wezen zijn, gaan we 

opzien tegen een taak die we moeten uitvoeren. 

 

Breng je opdrachten terug naar de grootte die ze 

werkelijk hebben en benader ze vanuit het principe van 

eenvoud. 

 

Een was ophangen is niets meer dan de was ophangen,   

een band plakken is niets meer dan een band  

 

 

plakken  en een taak uitvoeren is niets meer dan enkele 

kleine stappen nemen en zo je einddoel bereiken. 

 

In essentie is het niets meer of minder! 

 

Daarom gewoon: 

 

KISS 

Keep It Super Simple 



                                                   Tip 15 

 

 

Kijk eens goed in de spiegel  

Schrijf eens op waarmee je zoal druk bent en hoelang je 

met die activiteit bezig bent. 

Het werkwoord doen staat volgens het woordenboek 

voor een handeling verrichten, een actie ondernemen . 

 

Als je op je lijst van activiteiten hebt staan: televisie 

kijken, appen, Facebooken, Instagrammen, dan heb je 

inderdaad allerlei handelingen verricht, ben je in actie 

geweest. 

 

                        

 

 

Nu even enkele serieuze vragen: 

Wat hebben die acties nu daadwerkelijk opgeleverd? 

Waren die handelingen echt iets wat de moeite waard 

is? 

Hoeveel dichterbij hebben deze acties jou gebracht bij 

het voltooien van je taken? 

 

Nog enkele vragen: 

In hoeverre hebben die acties je kostbare tijd verspilt? 

Verlaag je door die handelingen niet gewoon je 

eigenwaarde? 

Heb je door die acties niet het vermogen verloren om je 

taken af te maken?  

 

 



                                          vervolg Tip 15 

 

 

 

Het klinkt misschien als een open deur, maar elke 

minuut die je verspilt komt nooit meer terug. Zoals ik al 

eerder schreef, hebben we allemaal 1440 minuten in 

een dag en de vraag is: Hoe gebruik jij die kostbare tijd? 

 

Door de veranderde maatschappij met al haar prikkels 

zijn er nog nooit zoveel vormen van afleiding geweest. 

Ook is de druk op het individu en de verwachting van 

deze maatschappij enorm toegenomen. Er is dan ook 

een toename van faalangst en stress. 

 

Nu even terug naar de titel van deze tip: kijk eens in de 

spiegel  en beoordeel jouw lijst van activiteiten van deze 

dag! 

 

 

 

 

 

Is deze gevuld met onbenullige zaken, met het reageren op 

prikkels van buitenaf, met tijdverslindende spelletjes of appjes 

die je niet verder helpen op weg naar het afronden van je 

taken? 

 

Of  bestaat jouw lijstje uit zinvolle activiteiten die zorgen dat je 

taken afkomen en jij je doelen van de dag behaald? 

 

DE KEUZE IS AAN JOU! 

 



                                                   Tip 16 

 

 

Maak een to do-lijst 

Een andere naam voor een to do-lijst is een takenlijst en 

zoals ik in Tip 10 al schreef, werk met één takenlijst die 

zo concreet mogelijk is. 

 

Wat ook belangrijk is bij een takenlijst is dat je alle taken 

erin opneemt. Daarnaast orden je deze lijst van 

belangrijk naar minder belangrijk of van de moeilijkste 

opdracht naar de makkelijkste opdracht. 

 

Vlecht tussen de tijdrovende opdrachten af en toe een 

kleine, gemakkelijke opdracht, zodat je lekker iets kan 

afvinken. Dat is goed voor de motivatie en afvinken 

geeft een zekere boost aan energie! 

 

 

Hoe de mix ook is, zorg voor balans en afwisseling en 

vergeet vooral niet de broodnodige pauzes in te lassen 

(zie Tip 13). 

 

 

Daarnaast is het belangrijk dat jij ontdekt welke 

werkverdeling bij jou past. Door enkele varianten uit te 

proberen kom je er het snelste achter. 

Heb je jouw ideale mix gevonden, dan zit je lekker in je 

vel in neemt de kans van uitstelgedrag ook af. 



                                                   Tip 17 

 

 

Stel een doel  

Weten waar je naar toe wil, geeft je een richting. Met 

doelen geef je aan wat belangrijk is en wat minder 

belangrijk is. Het bepalen van het doel van je taak of 

opdracht is eigenlijk de basis van het behalen van je 

doel. 

 

Mogelijk heb je wel eens gehoord van het begrip : een 

SMART doel ( Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch, Tijdgebonden). Gebruik deze vijf 

kernwoorden bij het uitschrijven van jouw doel. 

 

Weet dat er meerdere wegen zijn om je doel te 

bereiken, staar je niet blind op één route. Pas je plan 

aan als iets niet werkt. Weet dat een tunnelvisie jou 

beperkt in jouw  

 

 

creativiteit en daarmee loop je de kans om uiteindelijk je 

doel te missen. 

 

Een goed omschreven doel stimuleert het 

doorzettingsvermogen en vermindert het uitstelgedrag. 

Als je eenmaal je doel hebt bereikt, is het belangrijk dat 

je er even bij stilstaat en ervan geniet! 

 

Maar weet: hoe goed je ook je doel hebt  omschreven, 

als je niet tot actie overgaat, zul je nooit je doel 

bereiken! 

Dus gewoon D.O.E.N.®! 



                                                   Tip 18 

 

 

Maak een stappenplan  

Mogelijk is jouw eerste reactie bij deze tip: bij grote 

opdrachten doe ik dat wel, maar bij kleine taken doe ik 

dat nooit.  

Het geheim van het voorkomen van uitstelgedrag zit hem 

in het maken van een planning (nadat je jouw doel hebt 

gesteld – zie tip 17). Het maken van een planning werkt 

namelijk altijd! 

 

Grote opdrachten verdeel je eerst in kleine en haalbare 

subopdrachten, vervolgens maak je per subtaak een 

stappenplan. Stel ook een deadline en gun jezelf een 

beloning (kopje koffie, even vijf minuten niksen, een 

korte wandeling in de frisse lucht). Werk vervolgens alle 

stappen één voor één af. 

 

Bij kleine (dagelijkse) taken werkt het het beste om te 

beginnen met het maken van een taken- of to do-lijst . 

Een duidelijke lijst waarin je de kleine taken op een rijtje 

zet. Orden de lijst van belangrijk naar minder of zelfs 

onbelangrijk (maar die wel gedaan moeten worden). Let 

bij het opstellen van de lijst dat er balans is tussen 

belangrijke taken en kleine taken. Weet dat je de kleine 

taken gemakkelijk tussendoor of erbij kunt inplannen.  

Doordat je steeds iets kan afstrepen krijg je het gevoel 

dat je als een speer gaat! Dat is zeer motiverend. 

 

Ontvang GRATIS het 9 stappenplan van D.O.E.N.® 

 

https://www.impactvandoen.nl/wp-content/uploads/2019/08/stappenplan-D.O.E.N..pdf


                                            DISCLAIMER 

 

 

De informatie in dit e-book is een greep uit de vele tips 

die gegeven kunnen worden en is geschreven vanuit de 

visie van de schrijver op het moment van publicatie. 

 Hoewel elke poging is gedaan de informatie in het 

document te verifiëren, neemt de auteur geen 

verantwoording voor fouten, onjuistheden of ontbrekende 

gegevens. 

Dit e-book is geschreven als bron van inspiratie voor de 

lezer en is niet bedoeld als bron voor juridisch advies. 

Nederlandse recht en wetgeving is van toepassing 

betreffende zakelijke transacties of andere zakelijke 

praktijken. Elke verwijzing naar een persoon of 

onderneming is zonder opzet. 

 

 

Op dit document berust copyright. Wel mag je dit 

document doorsturen aan iedereen die je kent en 

waarvan jij denkt dat hij/zij dit kan gebruiken, zolang de 

inhoud ervan maar ongewijzigd blijft. 

 

Je mag deze informatie, met bronvermelding, ook 

gebruiken om op je eigen website te zetten. 

 

Alle rechten voorbehouden. 

 

Peter van Asten 

contact@petervanasten.nl 
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