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 ‘Die mails beantwoord ik 
later wel.’ Het is een 
 typisch voorbeeld van 

uitstelgedrag. Het fenomeen is zo 
wĳ dverbreid dat er warempel een 
patroonheilige voor bestaat. Sint- 
Expeditus wilde zich in het oude 
Rome bekeren tot het christendom 
maar een raaf - het symbool van 
gemakzucht en uitstel - probeerde 
hem op andere gedachten te bren-
gen. ‘Cras, cras’, schreeuwde de 
raaf, wat Latĳ n is voor ‘morgen, 
morgen’ (dat woord zit in het geleer-
de woord voor uitstelgedrag, pro-
crastinatie. Ook het Spaanse ‘maña-
na’ (morgen) heeft vaak deze bete-

van uitstelgedrag, maar slechts één 
op de vĳ f ondervindt er echt hinder 
van’, zegt ze. ‘De kunst van het star-
ten is zeker niet iedereen gegeven en 
een taak uitstellen doe je bĳ na altĳ d 
tegen beter weten in. Je schuift be-
wust dingen voor je uit waarvan je 
wéét dat je ze moet doen. Je beseft 
dus dat je tegen je eigen belangen in 
handelt. Dat levert vooral op termĳ n 
problemen op. Want op een bepaald 
moment moet je er toch aan begin-
nen, en dan zit je met een strakkere 
deadline. Dat leidt dan weer tot 
stress en chaos, omdat alles snelsnel 
moet gebeuren. Ook de kwaliteit van 
het werk kan eronder lĳ den.’ 
 Levert al dat getreuzel ons ook iets op? 

 Soms wel. Ons brein houdt immers 
van onmiddellĳ ke beloningen. Door 
zaken op de lange baan te schuiven, 
komt er tĳ d vrĳ  voor leukere dingen. 

kenis). Expeditus trapte de raaf dood 
en riep: ‘Vandaag! Geen sprake van 
uitstel!’ 

HAASTWERK
 Bart De Wever, een groot liefheb-

ber van het oude Rome, zal de 
legende vast kennen. In het boek ‘In 
het hoofd van Bart De Wever’ geeft 
hĳ  ruiterlĳ k toe dat uitstelgedrag 
een van zĳ n werkpunten is. Dat 
klinkt verrassend voor iemand van 
zĳ n kaliber, maar volgens personal 
coach Sara Van Wesenbeeck hoeft 
het niet te verbazen. 

 ‘Naar schatting 95% van de be-
volking vertoont een of andere vorm 

En als je je to-dolĳ stje lang genoeg 
negeert, zullen sommige taken zich 
gaandeweg vanzelf oplossen. Zo leer 
je dat uitstelgedrag loont. Het wordt 
dan verleidelĳ k om in de toekomst 
nog taken uit te stellen, en zo wordt 
het een gewoonte. Maar de meeste 
taken blĳ ven wél bestaan, hé. De 
strĳ k doet nu eenmaal zichzelf niet. 
 Waarom schuiven we taken zo vaak op 
de lange baan? 

 In mĳ n ‘Handboek voor de spits-
uurvrouw’ beschrĳ f ik negentien 
redenen waarom we opdrachten 
uitstellen. De deadline is te ver weg, 
of je hebt er geen zin in omdat je het 
een rotklus vindt. Er speelt faalangst 
mee of angst voor kritiek. Ook per-
fectionisme kan geaarzel in de hand 
werken. Sommigen zeggen dan weer 
dat ze alleen onder druk presteren en 
wachten tot het laatste nippertje. Dat 
doen uitstellers nu eenmaal: ze 
 verzinnen excuses. ‘Ik heb nog tĳ d 
genoeg.’ Of ‘Ik heb het altĳ d zo 
gedaan en het altĳ d gehaald.’ Maar 
dat is meestal zelfbedrog. 
 Zelfs Bart De Wever geeft toe dat hij er 
last van heeft. Is het een probleem 
wanneer politici beslissingen voor zich 
uit schuiven? 

 We moeten hem zeker niet stig-
matiseren. Ik kan me voorstellen dat 

LIEFST 95% VAN DE BEVOLKING HEEFT LAST VAN        PROCRASTINATIE OF UITSTELGEDRAG

Stel niet uit tot morgen wat je 
vandaag kan doen. Die 

volkswijsheid lapt het gros van de 
mensen aan z’n laars. Zelfs N-VA-
kopstuk Bart De Wever (50) geeft 

in een nieuw boek toe dat hij 
lastige klussen op de lange baan 

schuift. ‘Maar ‘uitstelleritis’ of 
procrastinatie leidt tot chaos en 
stress’, zegt personal coach Sara 

Van Wesenbeeck.

‘HET KAN LONEN, MAAR    VAAK IS HET ZELFBEDROG'

 Reportagemaakster Petra De 
Pauw (41), de vrouw van ‘F.C. 
De Kampioenen’-acteur Her-
man Verbruggen, liep een jaar 
lang in de voetsporen van 
Antwerps burgemeester Bart 
De Wever. Ze schreef er een 
boek over en maakte ook een 
driedelige docureeks waarin 
ze de toppoliticus probeert te 
doorgronden. Z'n uitstelge-
drag komt uitgebreid aan bod.
  Het jaar waarin Petra Bart De 
Wever volgt, is een cruciale 
periode uit zijn leven: De 
Wever wordt 50, zijn moeder 
moet naar een woon- zorg-
centrum, de coro nacrisis 
breekt uit en er zijn de frus-
trerende regeringsonderhan-

delingen. Toch schuift de 
N-VA-voorzitter veel taken 
voor zich uit. 

 ‘DE AFWACHTER’ 
 ‘Mijn grote voorbeeld, de Ro-
meinse staatsman Cicero, gaf 
een negatieve betekenis aan 
procrastinatie’, vertelt De 
Wever. ‘Het betekent niet 
zomaar uitstellen, zoals wat 
langer in bed blijven liggen. 
Wie procrastineert, doet 
moedwillig essentiële taken 
níet, hoewel hij weet dat er 
veel van a� angt. Dat wil niet 
zeggen dat je nooit je voor-
deel kan doen bij getreuzel. 
Fabius Maximus Cunctator - 
de ‘afwachter’ - stelde bijvoor-

beeld de aanval op Hannibal 
uit tot het juiste moment.’ 
 De Wever beseft echter dat 
uitstelgedrag een van zijn 
werkpunten is. ‘Het is typisch 
iets voor mij om belangrijke 
beslissingen of persoonlijke 
gesprekken voor me uit te 
duwen. Als assistent aan de 
universiteit hing ik een brie� e 
op mijn deur met mijn specia-
lisaties. Daar stond procrasti-
natie bij vermeld. Het wordt 
mij als drukbezette persoon 
vaak makkelijk gemaakt, door 
een agenda die altijd gevuld is 
en veel zogezegd dringende 
bezigheden die ertussen 
 komen. Een excuus is dan 
snel gemaakt. En ja, ik moet 

me soms dwingen om me aan 
een taak te zetten. Zenuwen 
voor een deadline helpen wel. 
Zo heb ik aan mijn boek ‘Over 
Identiteit’ nachten aan een 
stuk doorgewerkt omdat de 
aanmaningen van de uitgeve-
rij binnenliepen.’  n

 BART DE WEVER: ‘BELANGRIJKE BESLISSINGEN SCHUIF IK VOOR ME UIT’

COACH SARA VAN WESENBEECK
   ‘Uitstellers verzinnen 

excuses: ‘Ik heb nog tijd 
genoeg’ of ‘Ik heb het 
altijd zo gedaan’. Maar 

dat is zel� edrog. 
De meeste taken 

blijven wel bestaan, hé’  

‘In het hoofd van
 Bart De Wever’
Woensdag l 20u35 l Eén

OP TV

 INFO
 ‘In het hoofd van 
Bart De Wever’, 
Petra De Pauw, 
Uitgeverij Pelck-
mans, € 20 

Petra De Pauw 
maakte een boek 
én een driedelige 

docureeks over 
Bart De Wever.  

 Sara Van 
Wesen-
beeck is 
personal 
coach. 
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 ‘De smartphone is een 
grote stoorzender. 

Er is geen focus meer.’ 

 STAPPENPLAN OM IN ACTIE TE SCHIETEN 

iemand als Bart De Wever met 
zoveel dingen tegelĳ k bezig is, 
dat hĳ  zichzelf af en toe onbe-
wust graag wat ‘ademruimte’ 
geeft door zaken uit te stellen. 
Of dat hĳ  net als zovelen zĳ n 
tĳ d liever besteedt aan leukere 
dingen dan aan datgene waar 
hĳ  echt mee bezig moet zĳ n. 
Maar ook de Wever zal zĳ n 
taken uiteindelĳ k toch moeten 
aanpakken. (lacht) 
 Wat ongetwijfeld ook een rol 
speelt: onze samenleving is com-
plexer geworden, en heel wat 
taken zijn dat ook. 

 (knikt) De smartphone is een 
van de boosdoeners. We 
 kunnen nu dag en nacht onze 
e-mails lezen. Zo krĳ gen we de 
hele dag door directe belonin-
gen en dat vinden we prettiger 
dan een zoveelste taak af te 
werken. Daardoor schuiven we 
dat belangrĳ ke werkje makke-

ze dertig tot veertig keer op dat 
plaatje tokkelen om eten te 
krĳ gen. De meeste duiven 
 verkozen om te wachten... Da’s 
zoals studenten die het blokken 
voor zich uit schuiven, hoewel 
ze weten dat ze daardoor nacht-
jes door moeten doen en 
misschien zelfs minder goeie 

lĳ k voor ons uit. Gelukkig zĳ n 
er oplossingen: behandel je 
e-mails twee tot drie keer per 
dag gegroepeerd en plan 
 focus-tĳ d in om lastige taken af 
te handelen. 
 Is gemakzucht niet de oorzaak 
van alle problemen? 

 Nee, want uitstellen is niet 
hetzelfde als niks doen. Het is 
toegeven aan leukere dingen. 
Iemand met uitstelgedrag is 
ook niet per defi nitie een 
 chaoot. Zolang jĳ zelf en je 
omgeving er geen hinder van 
ondervinden, is het niet per se 
negatief. De Amerikaanse psy-
choloog James Mazur ontdekte 
dat vogels ook taken uitstellen. 
In één studie konden duiven 
kiezen: ofwel kregen ze hun 
voedsel meteen door acht keer 
op een plaatje te tikken, ofwel 
konden ze vĳ ftien seconden 
wachten, maar daarna moesten 
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resultaten zullen halen. 
 Wanneer wordt uitstelgedrag 
problematisch? 

 Als je er zelf hinder van 
 ondervindt en als anderen je 
gedrag niet meer pikken. Het 
kan tot ongezonde stress leiden 
en zelfs tot depressie of burn-
out. Uitstelleritis kan dus een 
heel zware prĳ s hebben, ook 
fi nancieel. Uit onderzoek blĳ kt 
dat bedrĳ ven enorme verliezen 
lĳ den door verminderde pro-
ductiviteit. Van een werkdag 
van acht uur gaat vaak twee uur 
verloren door uitstelgedrag. 
Daardoor maak je langere 
werkdagen, je raakt geïrriteerd 
en je gezondheid en relaties 
lĳ den eronder. Er is de verloren 
tĳ d én de verbroken beloftes. 
Elke niet nagekomen deadline 
is een smet op je imago. 

 Vrouwen lijken beter georgani-
seerd dan mannen. Hebben ze 
meer zelfdiscipline? 

 Uit onderzoek blĳ kt dat 
vrouwen naast hun baan nog 
altĳ d de meeste zorgtaken in 
het gezin op zich nemen. In het 
huishouden heb je niet altĳ d de 
luxe om klusjes uit te stellen. 
De kinderen moeten nu een-
maal op tĳ d op school zĳ n. 
Maar ook vrouwen stellen 
 zaken uit, hoor.  n

 Omdat uitstellen meestal 
aangeleerd gedrag is, kan het 

volgens Sara Van 
Wesenbeeck ook weer 

worden afgeleerd. Met deze 
actiepunten bereik je het 

snelst resultaat. 

 STAP 1.
DOELEN STELLEN 

 ‘Zonder doelen dwaal je rond in 
een oneindig woud van moge-
lijkheden en ligt uitstelgedrag 
overal op de loer’, zegt Sara. 
‘Stel concrete, haalbare doelen, 
waar een duidelijke weg naar-
toe leidt die je kan volhouden. 
Defi nieer ook tussendoelen, zo 
worden de stappen naar je doel 
kleiner. Dat motiveert om je 
doel te halen en minder uit te 
stellen. Met Start to Run leer je 
bijvoorbeeld ‘stapsgewijs’ vijf 
kilometer lopen.’ 

 STAP 2.
 DE JUISTE 

INGESTELDHEID 

 ‘Zet je hoofd in de juiste ver-
snelling zodat je gemotiveerd 
bent om te starten. Stop met 
het verzinnen van smoezen. 
Motiveer jezelf om de gestelde 
doelen te bereiken zodat je ook 
echt in actie schiet. Maak taken 
in je hoofd ‘interessanter’: 
maak ze duidelijk, omschrijf ze 
en zorg dat ze niet abstract 
zijn, zodat je er echt wilt in 
vliegen. In plaats van de vage 
belofte om te gaan sporten, leg 
je in je agenda beter een dag 
en uur vast waarop je wekelijks 
naar de fi tness gaat.’ 

 STAP 3.
EEN GOEDE 

VOORBEREIDING 

 ‘Leer het patroon herkennen. 

Welke taken stel je meestal uit? 
Waarom treuzel je om iets aan 
te pakken? Er is altijd wel een 
reden waardoor je niet begint, 
en die moet je doorgronden. 
Dat inzicht helpt dan om mo-
menten van zwakte voor te 
blijven. Stippel bij de voorbe-
reiding kortetermijndoelen uit. 
Je motivatie zal stijgen naar-
mate een tussendoel nadert. 
Met het doel in zicht zul je 
makkelijker aan je taak begin-
nen en ermee doorgaan.’ 

 STAP 4.
ORDE SCHEPPEN  

 ‘Organiseer je omgeving zodat 
je het fi jn vindt om te starten. 
Leg alles netjes klaar wat je 
nodig hebt: laptop, documen-
ten... Rommel op je bureau 
betekent rommel in je hoofd en 
ook dat kan uitstelgedrag in de 
hand werken. Alleen al het zien 
van een smartphone kan je uit 
je concentratie halen en dan is 
een taak snel uitgesteld.’   n
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 INFO
 Meer tips van Sara Van 
Wesenbeeck op 
www.barkingdogs.be 

  ‘Iemand met 
uitstelgedrag is niet 

per defi nitie een 
chaoot. Zolang je er 

geen hinder van 
ondervindt, is het 

niet per se negatief’
   ‘Bedrijven lijden 
enorme verliezen 
door verminderde 
productiviteit. Van 
een werkdag gaat 

vaak twee uur 
verloren door 
uitstelgedrag’  

In 2012 gooide Bart De Wever 
zijn levensstijl om. Hij begon 
met Start To Run en bleef 
trainen tot hij in 2017 zijn 
eerste marathon liep.
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