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1 BELEMMERINGEN VOOR 

 TIMEMANAGEMENT IN DENKEN 

 EN DOEN

Het toepassen van de principes van timemanagement in de praktijk is 

niet zo gemakkelijk als in eerste instantie lijkt. In de inleiding noemde 

ik daarvoor de twee belangrijkste redenen: 1) mensen veranderen niet 

zo makkelijk en 2) de directe collega’s in het team en in de rest van de 

organisatie werken vaak niet mee. 

In dit hoofdstuk gaan we in op het eerste aspect: de ervaring dat men- 

sen niet zo makkelijk veranderen. We zoeken de oorzaken daarvan in 

de vele belemmeringen in denken en doen, die ons afhouden van de 

soms zo gewenste veranderingen op het gebied van timemanagement.

Omdat deze belemmeringen van invloed zijn op alle in dit boek behan- 

delde zaken (zoals we in het model kunnen zien), heb ik ze aan het 

begin van dit boek geplaatst.
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Ieder mens draagt als het ware een rugzak met zich mee, waarin alles 

zit dat in de loop van het leven is opgepakt. We gaan in dit boek niet in 

op de totale inhoud van die rugzak. We beperken ons tot enkele van de 

meest voorkomende ideeën en gedragingen die een negatieve invloed 

hebben op timemanagement. 

Dit hoofdstuk bevat dus geen volledig overzicht van de mogelijkheden 

om belemmeringen weg te nemen. In de literatuurlijst heb ik een aantal 

boeken opgenomen die daar veel uitvoeriger op ingaan. Ik zal er in de 

tekst naar verwijzen.

Belemmeringen in denken

Anne is boekhouder. Ze heeft Gijs beloofd vandaag de cijfers voor het afge- 

lopen kwartaal te leveren. Deze klus is haar echter behoorlijk tegengevallen. 

Om hem goed af te ronden, heeft ze nog zeker een paar uur nodig en het is 

al half zes. Anne heeft met haar vriend om kwart over zes in een restaurant 

afgesproken in verband met zijn verjaardag. Dat gaat ze nooit redden als ze 

nu niet ophoudt met werken!

Wat Anne ook doet, ze zal of haar vriend of haar baas moeten teleur- 

stellen. Zij zal daar gedachten over hebben: misschien vindt ze na haar 

beslissing zichzelf een slechte werkneemster of een waardeloze partner. 

Misschien is ze banger voor de reactie van Gijs dan die van haar vriend, 

maar wellicht voelt ze zich dan heel schuldig ten opzichte van haar 

vriend. Als ze niet oppast maakt ze haar onzekerheden tot angsten, en 

dan is het heel moeilijk een keuze te maken. 

Om zich de verdere avond toch lekker te kunnen voelen, zal Anne iets 

met deze onzekerheden moeten doen, wat ze ook kiest. Ze kan zich 

afvragen wat de worst case scenario’s zijn. Wat kan er gebeuren als ze 

Gijs teleurstelt? Hij kan boos worden. Hoe erg is dat? Hoe terecht is 

het? Wat vindt ze zelf? En als ze haar vriend afbelt? Hij kan heel ver- 

drietig worden. Of boos. Hoe erg en terecht is dat? En als ze in hun 

schoenen stond, hoe zou ze zich dan voelen? Door antwoord te geven 

op deze vragen en een koppeling te maken naar haar eigen gevoelens 
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en uitgangspunten, kan het voor Anne het makkelijker worden om te 

kiezen. In het volgende hoofdstuk zullen we dit verhaal vervolgen.

Als Anne haar onzekerheden laat uitgroeien tot angsten, doet ze dat op 

basis van bepaalde overtuigingen. In haar geval zou dat kunnen zijn: ik mag 

anderen niet teleurstellen. Of: ik moet altijd doen wat ik beloofd heb. 

We zijn gewend onze overtuigingen over allerlei zaken een erg belang- 

rijke rol te laten spelen. Als je er bijvoorbeeld eenmaal van overtuigd 

bent dat je altijd beleefd hoort te zijn (de ‘beleefdheidsnorm’), dan zul 

je ook altijd beleefd zijn. En als je dan een keer uit je slof schiet, voel 

je je daarna schuldig en ga je er alles aan doen om het weer goed te 

maken. En als je dan ook nog vindt dat alles wat je doet perfect moet 

zijn, ga je nog harder werken om van je schuldgevoelens af te komen. 

En zo ben je heel veel tijd kwijt aan zaken die niets meer te maken 

hebben met de gestelde prioriteiten in je leven en in je werk. 

En dat allemaal omdat je het idee hebt dat je beleefd en perfect moet 

zijn. Maar van wie moet dat? En vind je het noodzakelijk aan deze nor- 

men te blijven voldoen? 

Ik heb in mijn werk als trainer en coach veel van dergelijke tijdrovende 

overtuigingen de revue zien passeren. Ze worden ook wel ‘irrationele 

overtuigingen’ genoemd9, met name als ze niet kloppen met de werke- 

lijkheid. Ik zal negen veelgehoorde overtuigingen behandelen, die be- 

trekking hebben op alle lagen van het werken in organisatie: op indivi- 

dueel niveau, op teamniveau en op de organisatie als geheel.

– Ik moet altijd collegiaal zijn.

– Ik kan niet tegen een leidinggevende zeggen dat ik iets niet wil doen.

– Ik kan alleen maar werken onder grote druk.

– Als ik ergens geen zin in heb, kan ik het beter later doen.

– Als ergens spoed op staat, dan moet het ook meteen gebeuren.

– In onze organisatie kun je dat niet maken.

– Ik moet alles zelf kunnen.

– Ik mag niet overspannen raken.

– Mijn werk is nooit goed genoeg.
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IK MOET ALTIJD COLLEGIAAL ZIJN

Deze norm is op zichzelf nog niet zo slecht. Een collegiale houding 

kan bijdragen aan effectief timemanagement. Als iemand het heel druk 

heeft, is het fijn als een collega met wat minder werkdruk bijspringt. 

Dat is bovendien goed voor de sfeer in het team. Maar zodra het een 

norm wordt, kan het leiden tot een taboe op het stellen van grenzen. 

Ik heb veel deelnemers horen zeggen: ‘dat kun je in onze organisatie 

niet maken’, bijvoorbeeld als ik ze het advies gaf duidelijk grenzen aan 

te geven in tijden van grote drukte. Ook kritiek geven wordt dan als 

oncollegiaal gezien, terwijl dat nou juist het middel bij uitstek is om 

samen tot betere prestaties te komen.

Het zou helemaal geen kwaad kunnen als Clasine haar jonge collega Koen 

zou aanspreken op zijn chaotische gedrag. Maar Clasine ervaart dat als 

oncollegiaal. Hij doet immers zo zijn best en hij staat toch ook altijd voor 

anderen klaar? Het gevolg is echter wel, dat Koen heel veel tijd verspilt door 

zijn impulsieve, onsamenhangende manier van werken. Als Clasine haar 

norm zou bijstellen, zou ze een gunstige invloed op het functioneren van haar 

collega kunnen hebben. Nu verliest niet alleen Koen, maar ook tijd en energie 

als gevolg van haar ergernis.

IK KAN NIET TEGEN EEN LEIDINGGEVENDE ZEGGEN DAT IK IETS 

NIET WIL DOEN

Deze norm kunnen we samenvatten met de term ‘autoriteitsgevoelig- 

heid’. Leidinggevenden lijken vaak te worden gezien als wezens waar je 

erg bang voor moet zijn. Ze zijn dan eerder een noodzakelijk kwaad, 

dan een steun bij het werk. En het moet gezegd worden dat ze zelf ook 

nogal eens vlijtig meewerken aan het instandhouden van dat beeld, of 

het zelfs versterken. 

Autoriteitsgevoeligheid wordt vooral door angst veroorzaakt. Angst 

voor een slechte beoordeling, angst om de rotklusjes te moeten op- 

knappen of een wat minder makkelijk definieerbare angst voor autori- 

teiten. Het gevolg van deze onderdanige houding is dat leidinggevenden 

veel meer ruimte krijgen dan goed is voor effectief timemanagement 

– ruimte bijvoorbeeld om hun eigen belangen boven die van hun mede- 
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werkers te stellen. Medewerkers zouden hun leidinggevenden net zo 

duidelijk moeten aanspreken als hun directe collega’s. Maar aangezien 

ze dát vaak al niet durven (zie het vorige punt), zullen ze het bij hun 

leidinggevende al helemaal niet doen.

Gijs krijgt te weinig feedback van zijn medewerkers. Vooral Anton zou daarin 

een heel belangrijke functie kunnen vervullen. Hij is per slot van rekening 

de rechterhand van Gijs en zou de moed moeten hebben in die functie zijn 

leidinggevende aan te sturen. Maar ja, Gijs is toch nog altijd zijn baas ...

IK KAN ALLEEN MAAR WERKEN ONDER GROTE DRUK

Veel deelnemers aan een training timemanagement klagen over de 

enorme werkdruk. Die kan dan ook behoorlijk oplopen. Gebrek aan 

voldoende arbeidskrachten, reorganisaties, een al te groot enthou- 

siasme van het management zijn slechts enkele mogelijke oorzaken voor 

een slechte verhouding tussen werkaanbod en uitvoeringscapaciteit. 

Toch is de te hoge werkdruk ook voor díe deelnemers aan de training 

niet voldoende reden om daadwerkelijk verandering aan te brengen in 

hun eigen gedrag, zoals bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten. 

We zullen in hoofdstuk 2 zien dat het stellen van prioriteiten onder 

andere leidt tot een evenwichtiger verdeling van de werkzaamheden 

in de beschikbare tijd. Ondanks dat laatste is de reactie op redelijke 

voorstellen in die richting: ‘dat werkt bij mij niet, want als ik niet onder 

druk sta, dan kan ik me er niet toe zetten dingen te doen die pas veel 

later klaar hoeven te zijn’. Het gevolg hiervan is dat de klussen toch 

weer tot het laatste moment blijven liggen, waarna de gebruikelijke 

klachten over tijdsdruk weer worden aangevoerd. Waarop het advies 

weer is: dan moet je ze plannen. Waarop het antwoord weer is, ‘ja 

maar, dat lukt mij niet’, waarop … et cetera. Deze kringetjes kunnen 

eindeloos worden herhaald.

Kennelijk is de overtuiging dat ‘ik me er niet toe kan zetten’ sterker dan 

de wil het probleem op te lossen. Deze overtuiging is vaak heel hard- 

nekkig, te meer omdat ze steeds weer wordt bevestigd. Veel mensen 

presteren inderdaad beter onder druk.
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Willem is een voorbeeld van iemand die alleen onder hoge druk denkt te 

kunnen presteren. Het vervelende is dat hij zijn omgeving vaak meetrekt in 

zijn paniek, als iets weer eens op het laatste moment moet worden gedaan.

ALS IK ERGENS GEEN ZIN IN HEB, KAN IK HET BETER LATER DOEN

Meestal sluipt deze belemmering heel ongemerkt in je denken. Dat gaat 

zo sluipenderwijs, dat je er zelf – aanvankelijk – niets van merkt. Zo 

kan het gebeuren dat je, wanneer je aan je bureau gaat zitten, als eerste 

begint met het lezen van de tientallen e-mailtjes die in je mailbox staan. 

En dat terwijl je weet dat er nog een lastige klus wacht. Je denkt: ‘ach, 

die die nog best even kan blijven liggen’ – het is immers veel makkelijker 

je mee te laten voeren in de wereld van de e-mail en internet.

Ook deze gewoonte kan, net als de vorige, tot extreem uitstelgedrag 

leiden en daarmee tot momenten van grote paniek: ‘nu moet ik het 

echt doen, maar ik heb er geen tijd meer voor!’ Want er is natuurlijk 

net iemand binnen komen lopen met een andere spoedklus, die ook 

niet kan wachten. Over die spoedklussen gaat het volgende punt.  

ALS ERGENS SPOED OP STAAT, DAN MOET HET OOK METEEN 

GEBEUREN

Marloes is geconcentreerd aan het werk. Ze heeft haar laatste uur vandaag 

gereserveerd voor een rapport dat morgen bij een klant moet zijn. Gijs belt 

vanuit de auto: ‘Loop even naar Clasine toe, die heeft iets voor je, het kan 

niet wachten.’ Ze gaat. Clasine zit met een rood hoofd achter haar bureau, 

ze heeft het razend druk met een lange lijst prioriteiten die Gijs die ochtend 

op haar bureau heeft gekwakt. Clasine neemt het memootje mee waarop de 

orders van Gijs staan. SPOED SPOED staat erboven. Marloes legt alles waar 

ze mee bezig was opzij, en begint aan de spoedklus.

Marloes en Clasine nemen zonder meer aan dat spoed spoed betekent: 

alles opzij, dit kan niet wachten. Ze vragen zich niet af waarom deze 

werkzaamheden niet kunnen wachten, zodat ze ze kunnen plannen in 

hun werkschema. Ze overwegen niet eens om Gijs terug te bellen om 

te overleggen wat belangrijker is, de klussen die ze zelf hebben liggen 
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of de spoed spoed-zaken die hij, meestal terloops, op hun bureau heeft 

gedumpt. 

Wat ze moeten leren, is eerst zelf een oordeel te vormen voordat ze 

aan ‘De Grillen van Gijs’ beginnen. Bovendien zullen ze Gijs moeten 

aanspreken op zijn gedrag, temeer omdat later vaak blijkt dat zijn klus- 

sen helemaal niet zo’n haast hadden, dat weten ze inmiddels. Maar ja, 

‘zo doen we dat hier niet’ is hun magere excuus. In heel veel organi- 

saties is deze norm een grote belemmering voor timemanagement. 

Doordat de waan van de dag tot op het hoogste niveau als leidend 

principe wordt gehanteerd, is timemanagement op individueel niveau 

gedoemd te mislukken. Zie hiervoor het volgende punt.

IN ONZE ORGANISATIE KUN JE DAT NIET MAKEN

In alle organisaties bestaan ongeschreven wetten. Ze behoren tot wat 

wel de ‘cultuur’ van de organisatie genoemd wordt, een term waar ik 

zeer sceptisch tegenover sta. Ik kom daar in hoofdstuk 4 en 5 uitge- 

breid op terug. De ‘cultuur’ is voor een belangrijk deel een collectieve 

norm, die leidt tot kritiekloos volgen van gewoontegedrag. Als je niet 

oppast, vraagt niemand zich meer af waarom ‘we het altijd zo doen’. 

Het voordeel van nieuwe mensen in een organisatie is dat zij dat soms 

nog wél vragen (als ze tenminste durven). 

In de organisatie van Gijs en z’n mensen is zo’n ongeschreven wet bij- 

voorbeeld: we geven elkaar geen kritiek. Alle mensen die we tot nu toe 

zijn tegengekomen, zijn bang zich uit te spreken over zaken die ze niet 

prettig vinden, of die hun timemanagement in de war stuurt. Loyaliteit 

en hard werken zijn de norm, kritiek geven is uit den boze. Zo’n norm 

leidt tot ongelofelijk veel tijdverspilling, zoals je in de vele voorbeelden 

in dit boek zult zien.

IK MOET ALLES ZELF KUNNEN

Het idee dat je alles zelf moet kunnen leidt tot tijdwinst voor anderen, 

dat is zeker. De gedachte erachter is echter meestal minder positief. 

Hij kan voortkomen uit een soort misplaatste trots (ik ben de beste  

en heb niemand anders nodig), maar hij kan ook op onzekerheid be- 

rusten. Want als je toont dat je iets niet goed weet of kunt, dan zouden 
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anderen wel eens kunnen denken dat je dom bent en dat mag niet ge- 

beuren (zie een volgend punt). Maar goed samenwerken betekent dat 

je van elkaars werk op de hoogte bent, zoals we in hoofdstuk 3 zullen 

zien. Het is daarbij om twee redenen belangrijk niet alles alleen te 

willen doen:

1 Ten eerste kun je blinde vlekken hebben. De wijze raad van anderen 

kan je behoeden voor vervelende missers. 

2 De andere reden is dat je door samenwerking sterker bent. 

Einzelgängers kunnen beter in hun eentje gaan werken.

Marloes zit met de handen in het haar. Ze heeft informatie nodig voor haar 

advies, dat vanmiddag af moet zijn. Ze heeft al een uur op internet gezocht, 

maar ze komt niet op de juiste formule om via Google de informatie te 

vinden. De enige collega-adviseur die aanwezig is, is Ellen. Maar ze kan toch 

niet aan Ellen om advies vragen! Ellen is junior adviseur. Het kan toch niet zo 

zijn dat zij, Marloes er niet uit komt en Ellen wel. Ze ploetert maar voort en 

’s middags is ze nog niet klaar met de spoedklus.

Later blijkt dat Ellen de dag ervoor exact hetzelfde probleem bij de hand 

heeft gehad, en met behulp van Willem tot een heel creatieve oplossing is 

gekomen. Willem houdt van dergelijke ad-hocvragen en is bovendien erg 

handig met zoekmachines. Ellen had Marloes in no time uit de brand kunnen 

helpen, maar ja ... ze is een junior.

IK MAG NIET OVERSPANNEN RAKEN

Op het eerste gezicht is dit een terechte norm, die je kan behoeden 

voor al te veel inzet en een slechte balans tussen inspanning en ont- 

spanning. Maar als deze overtuiging een team- of zelfs organisatiebrede 

norm wordt, zorgt die ervoor dat, als de balans dan toch verstoord 

raakt, mensen zich ervoor schamen. Ze durven aan hun omgeving niet 

toe te geven dat er een grens bereikt is en ze gaan door, ondanks 

signalen van hun lichaam dat het niet meer gaat.

Clasine heeft de laatste tijd veel hoofdpijn. Ze is snel moe en kan moeilijk 

in slaap komen. Ze durft er binnen het team niet over te praten. Stel dat 

ze denken dat ze weer overspannen raakt. Ze gaat door alsof er niets aan 
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