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VOORWOORD 

 
In dit E-book geef ik een overzicht van de zes types  

 
uitstellers die in de wetenschap worden onderscheiden. 
 
Ik zal in de inleiding ook even stilstaan bij de basis en de  
 
oorzaak van uitstelgedrag. 
 
Ook zal ik per type uitsteller het gedrag beschrijven  
 
waaraan je elk type kan herkennen. In zes afzonderlijke  
 
video’s die je in de komende week gaat ontvangen  
 
zal ik dieper ingaan op elk type uitsteller. 
 
Ik behandel in elke video de volgende items 
 

- De kracht van de … 

- De valkuil van de … 

- Hoe wordt je een … ? 

- Hoe los je het als … op? 

 

 

 

 

 

 

 



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 kracht van gedachten, Spreken met PASSIE!, 

De invloed van taal op je toekomst en De impact 

van D.O.E.N.®. 

 

 

 

 

 

PeterVanAsten.nl 

 

https://www.petervanasten.nl/


INLEIDING 

 

Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: uitstelgedrag is aangeleerd. Dus niet aangeboren. 

Dus als iemand tegen je zegt: ik ben nu eenmaal een uitsteller, daar kan ik niets aan doen, dan is dat onwaar. 

Het aangeleerde gedrag kan je afleren door de koe bij de horens te vatten en je gedrag (door training) om  

te buigen in ander gedrag. Het D.O.E.N.® gedrag! 

De afkorting D.O.E.N.® staat voor Direct Onmiddellijk En Nu. Een D.O.E.N.®er is dus iemand die in actie  

komt en niet uitstelt. 

Uitstelgedrag is aangeleerd door taken uit te stellen. Dit zal een persoon pas gaan doen als het hem of  

haar iets oplevert. De basis van uitstelgedrag is gebaseerd op de wetenschap dat het verleden invloed  

heeft op het heden. Je handelen in het nu wordt (mede) bepaald door de ervaringen uit het verleden. 

Gaan D.O.E.N.® betekent dat je jouw mentale energie moet omzetten in een fysieke handeling. De keuze  

om tot handelen over te gaan wordt bepaald door het wel of niet aanwezig zijn van een innerlijk conflict. 

 

         

 

                                                



SPREUK 

 

 

 

"Uitstelgedrag is de kunst van het bijhouden van gisteren 

en het vermijden van vandaag." 
 

Wayne Dyer 

 

 

 

 

 

   

                                      



UITSTELGEDRAG 

 

De basis van de aanwezigheid van uitstelgedrag kent twee functies: 

A) Angst vermijding 

B) Beschermen van het ego – het gevoel van eigenwaarde 

 

 

De oorzaak van uitstelgedrag zijn:     

A) (Faal)angst 

B) Perfectionisme    

C) Overbezorgdheid 

D) Gebrek aan discipline 

E) Interne sturing 

 

 

 

          



DRIE KENMERKEN VAN UITSTELLERS ZIJN 

 

 

Ten eerste: de uitsteller kan de neiging tot het uitstellen niet weerstaan. Dit veroorzaakt nare 

gevoelens van onzekerheid, waardeloosheid of schuldgevoelens. 

 

Ten tweede: de uitsteller rationaliseert het uitstelgedrag als iets waar men niets aan kan doen. Deze 

uitsteller is een kei in het bedenken van excuses waarom hij of zij heeft uitgesteld. De confrontatie met  

zichzelf wordt uit de weg gegaan (vermijdingsgedrag). 

 

Ten derde: de uitsteller die wordt gevoed door negatieve gevoelens van spijt, schuld, verminderd 

gevoel van eigenwaarde, doelloosheid. Het gevolg is dat de competenties van de persoon afnemen:  

uitstelgedrag werkt ‘zelfverlammend’. Dit betekent dat iemand die op zich intelligent en gemotiveerd is  

voor een taak, altijd minder goed presteert dan hij of zij zou kunnen. 

 

 



VOORDEEL VAN UITSTELLEN 

 
Hebben de zes types uitstellers een gemeenschappelijk profijt van het uitstellen en wat is dat dan? 

 

Het gemeenschappelijk profijt van het uitstellen voor alle types is een (tijdelijke) reductie van de stress en  

de angst die veelal onbewust wordt opgeroepen bij confrontatie met bepaalde taken.  

Uitstelgedrag helpt de mens om nare emoties te vermijden en de gevoelens van eigenwaarde te  

beschermen. Tenminste, dat denken de uitstellers! 

 

Na deze algemene informatie ga ik de zes types uitstellers behandelen. 

De vraag is nu: In welk van de zes types uitstellers herken jij jezelf? 

 

 



1. DE PERFECTIONIST 

 

De Perfectionist is bang te falen en is bang beoordeeld te worden. Ze koppelen hun gevoel van  

eigenwaarde direct aan hun vaardigheden en hun prestaties. 

De Perfectionist kent twee manieren van uitstel: te laat beginnen met een taak of te laat beginnen met de  

afronding van de taak. 

Het eerste noem je self-handicapping: bij falen kun je dan altijd zeggen: het ligt niet aan mij, maar aan de  

omstandigheden, namelijk te weinig tijd hebben. 

Bij het tweede speelt het feit dat de perfectie niet haalbaar is, dus het eindresultaat is nooit goed genoeg. 
 

 



2. DE JA-ZEGGER 

 

De Ja-zegger is een sociaal mens, die altijd klaarstaat voor anderen en die je dus graag als vriend of 

vriendin in je omgeving wilt hebben. Ze zeggen altijd ‘ja’ als hen gevraagd wordt iets te doen. Ze hebben  

 

het dus altijd druk, vaak met de dingen voor anderen. Hierdoor komen de eigen behoeften en doelen  

 

regelmatig niet aan bod. Door teveel hooi op de vork te nemen, lukt het de Ja-zegger ook niet om alles af  

 

te krijgen. De beloning voor dit gedrag is het competent en waardevol voelen. De Ja-zegger heeft eigenlijk  

 

continu een angst om beoordeeld te worden. Van buitenaf lijkt deze persoon geen uitsteller, hij voert  

 

immers zoveel taken (van een ander) uit. De keerzijde is dat dat zij hun eigen wensen en behoeften  

 

steeds weer uitstellen. 

 



3. DE DROMER 

 

De Dromer is een ster in het bedenken wat hij allemaal zou kunnen doen en bereiken. 

 

Dagdromen, vol plannen zitten en fantaseren levert concreet nog niets op. Als alle gedachten tot actie  

 

leiden dan komt er daadwerkelijk iets uit je hand. 

 

Een Dromer vergeet de stap naar D.O.E.N.®! Hij komt niet in actie en als er al tot actie wordt overgegaan,  

 

is dat vaak niet aan de hand van een stappenplan met concreet uitgewerkte taken. 

 

De Dromer blijft steken in algemene, grootse plannen. 

 

De Dromer heeft gebrek aan zelfdiscipline en daadkracht. 

 



4. DE UITDAGER 

 

 

De Uitdager is allergisch voor het woord moeten. Dus als iemand tegen hem zegt iets wel of  

 
niet te moeten doen dan voelt de Uitdager direct weerstand.   

 
De Uitdager is enorm gesteld op zijn autonomie. Zelf beslissingen kunnen nemen, zijn eigen  

 
leven kunnen leiden, zelf zijn paden uitstippelen is voor de Uitdager essentieel. Hij koppelt zijn  

 
gevoel voor eigenwaarde aan zijn (on)vermogen om autonoom te functioneren. Hij lijkt steeds in  

 
een machtsstrijd met de mensen om hem heen. 

 
De subtiele manier van stil protest is dat de Uitdager belooft dingen te doen, maar op het moment  

 
dat hij het zegt weet de Uitdager al dat hij het niet zal doen. De Uitdager zegt vaak “Ja, ik zal het  

 
doen” maar denkt: “Ik kan het wel doen, maar waarom zou ik? “ of “Ik zou het kunnen doen, maar  

 
waarom moet juist ik het doen?” 

 
 
 
 

 



4. DE UITDAGER (vervolg) 

 

 
 

De belofte om iets te gaan doen, geeft de Uitdager een goed gevoel over de eigen plannen of 
 
een prettig gevoel om gewaardeerd te worden door anderen (beloning). Het prettige gevoel blijft  

 

hangen tot het moment dat de plannen nagekomen moeten worden. Op dat moment verandert dit  

 

gevoel in een totaal ander gevoel: “Waarom moet ik dat?” 

 

 



5. DE ADRENALINEZOEKER 

 

Een bekende uitspraak van de Adrenalinezoeker is: “Ik presteer het beste als ik onder druk  

 
mag werken.” Taken op het laatste moment uitvoeren lijkt een deel van de adrenalinezoeker te  
 
zijn. Je kan zelfs zeggen dat het een deel is van zijn persoonlijkheid en dat maakt hem speciaal.  
 
 
De Adrenalinezoeker gaat de strijd aan met de tijd. Hij wil de tijd niet de baas laten zijn over wat  
 
hij moet doen. 

 
 
De Adrenalinezoeker is overigens een persoon die vol in het leven staat, allergisch is voor  
 
saaiheid en er is altijd iets te beleven als je bij hem in de buurt bent. 
 

 



6. DE PIEKERAAR 

 

De Piekeraar laat het liefst alles bij het oude. Veranderingen roepen angst op. Wat bekend is  

 
voelt veilig en vertrouwd. Veranderingen roepen veel vragen op en je weet niet wat je te  
 
wachten staat. De Piekeraar gaat bij elke beslissing uit van het ergste, van de negatieve  
 
gevolgen. Pas in tweede instantie is er ruimte voor mogelijk leuke, spannende of boeiende  
 
gevolgen. 

 
 

Daarom stelt de Piekeraar het nemen van een beslissing vaak uit. Beslissingen nemen vraagt  
 
vertrouwen hebben in jezelf en dat je daadkrachtig genoeg bent om een knoop door te hakken. 

 
 

Als de Piekeraar een beslissing neemt, is deze niet definitief. De beslissing lijkt nog onderhandelbaar  
 
– in de toekomst kun je altijd nog op je beslissing terugkomen. Je ziet dat de Piekeraar zich vaak niet  
 
aan zijn beslissing committeert. 

 

 

 

 



NAWOORD 

 

Bonus 

Nu je weet welke zes types uitstellers er zijn en je mogelijk jezelf in één van de types hebt ontdekt, wil ik je 

graag nog een bonus geven! 

 

Ik heb namelijk zes korte video’s opgenomen met daarin – per type – de beschrijving van de kracht van de 

uitsteller, de valkuilen van de uitsteller, hoe je dat type uitsteller wordt en oplossingen voor dat type 

uitsteller. 

 

Je krijgt deze bonus automatisch, omdat je dit E-book hebt gedownload. In totaal ontvang je drie 

vervolgmails (met tussenpozen van 2 dagen) met in elke mail twee video’s van twee type uitstellers. 

 

Deze video’s zijn verdiepend en verhelderend en met deze kennis zul je ook bij anderen beter kunnen 

begrijpen waarom zij uitstellen en kun je hen beter begrijpen! 

 



                                            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 en vanuit de vermelde bronnen 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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