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3 Drempels Stappenplan 

BRUG Methode

Onrealistische verwachtingen1.
2. Vermijden van afwijzing en schaamte

door falen
3. Overweldigd gevoel: taak is te vaag /

breed
*Waarschijnlijk combinatie van verschillende

drempels.

 Doel (wat wil je bereiken?)1.
2.  Prep (voorbereiding)
3.  Let's go! (aan de slag)

4.  Hoe ging het? (evalueren)

BRUG - Balans en Rust bij Uitstelgedrag; helpt je een brug te bouwen tussen
waar je nu bent en de taak die je uit wilt voeren.

Methode pakt alle 3 de drempels tegelijkertijd aan
Houdt rekening met zowel de emotionele als de praktische kant van uitstelgedrag
Helpt je focussen op zelf-ondersteuning en postitieve evaluatie
Creëert een duidelijk beeld van wat goed genoeg is, voor nu

5.  YASSS! (vieren wat je al bereikt hebt)



3  Drempels  -  Checklist
Onrealistische 
Verwachtingen

Vermijden Afwijzing en
Schaamte door Falen

Overweldigd Gevoel:
Taak is te Vaag / Breed

Als ik het niet af krijg, dan ben ik echt
een stommeling / dom / faler.

Als ik het niet op deze manier doe, dan
kan ik het net zo goed niet doen.

Je hebt het gevoel dat wat je doet een
reflectie is van wie je bent: als jij een fout
maakt, dan ben JIJ fout.

Je hebt het gevoel dat er maar één
manier is om iets voor elkaar te krijgen,
maar één uitkomst die echt waardevol is.
De rest is nutteloos, of "telt niet".

Ik kan het beter, dus dan moet het ook
beter.
Je hebt het idee dat alles wat je doet een
reflectie moet zijn van wat jij kan.
Andere factoren, zoals tijd of hoe
belangrijk iets voor jou persoonlijk is,
vergeet je mee te rekenen.

Wanneer ik denk aan mijn taak, trekt
er een gevoel van angst en paniek
door me heen; ik kan dit niet!
Er loopt een direct lijntje voor je van je
taak naar afwijzing en schaamte. Je
voelt druk om op een bepaalde manier te
presteren, en je bent bang voor wat het
betekent als het je niet lukt. Om het
falen te vermijden, vermijd je de taak,
maar tegelijkertijd voedt dat de
onderliggende angst dat je het inderdaad
niet kan, en dat je dus niet goed genoeg
bent. 

Als ik het niet goed doe, dan nemen
"ze" me echt niet serieus...
Je hebt het gevoel dat wat je doet een
reflectie is van wie je bent: als jij een fout
maakt, dan ben JIJ fout. De angst is dat
mensen die je waardeert erachter komen
dat je eigenlijk maar wat doet...

Wanneer ik denk aan mijn taak, trekt
er een gevoel van stress door me
heen: hoe ga ik dit ooit afkrijgen?
Goede kans dat het niet helemaal
duidelijk is wat je precies moet doen, hoe
lang zoiets zou duren en wat de eerste
stap eigenlijk is. Als je een objectieve
evaluatie maakt van de situatie met de
B.R.U.G., dan voel je je eigenlijk al een
stukje beter.

Wanneer ik denk aan mijn taak, voel ik
het vooral leeg worden in mijn hoofd.
Nadenken over wat ik nodig heb, of
moet doen, komt op niks uit. Ik voel
me ongemotiveerd / dom. 
Ongemotiveerdheid is bijna altijd een
teken dat er een hoop onduidelijk is aan
je taak en over de tijd die het je kost om
het af te krijgen. Je weet niet goed wat je
moet doen om het af te maken.



B.R.U.G.
Balans & Rust bij 

Uitstel Gedrag

3.  LET'S GO!
Zet een wekker om te beginnen en te
stoppen.

4.  HOE GING HET?

2.  PREP

Heb ik alles wat ik nodig heb?
(spullen, informatie)

Geef duidelijk aan dat je niet beschikbaar
bent aan de mensen om je heen, en begin
bij stap 1.

Hoe ga je je succes vieren?
Je stopwekker gaat; wat ben je
aan het doen? Was dat het plan?

Is je taak af? Wat heb je de volgende keer
nodig? Pas je B.R.U.G. aan aan de hand van
je evaluatie voor de volgende keer.

JE TAAK IS NOG NIET AF: plan nu in
wanneer je het nog een keer gaat
proberen.

Heel belangrijk: neem tenminste 20
minuten pauze voordat je het weer
gaat proberen of iets anders gaat
doen.

Bedenk tenminste 4 dingen die goed
gingen.

Hoe ziet "af" er uit? 110% vs 80%?

 DOEL1.
Wat houdt je taak precies in?

5. YASSS!

Waarom wil IK dit doen?

Wat voor spullen heb ik nodig?

Wie kan ik om hulp vragen?

Wat is de eerste stap?

Hoe lang schat je in nodig te hebben?

JE TAAK IS AF: ga het lekker vieren! 

Wat voor problemen verwacht je?
Hoe kan je jezelf helpen?



3.  LET'S GO!

2.  PREP

Balans & Rust bij 
Uitstel Gedrag

4.  HOE GING HET?

B.R.U.G.

 DOEL1.5. YASSS!
Belasting aangifte  doen.
Waarom: teruggaaf + geen gezeik met belasting

110% - ik ben nu een accountant.
80% - scannend lezen, googelen wat relevant 

lijkt, proces in software afgerond = af.

Nodig: laptop, bonnetjes, software
downloaden... snacks... ca 2uur?

Fixen: btw bon nieuwe laptop

Eerste stap: software downloaden
Eerste stap: laptop pakken, open doen

Problemen: dat ik me een stommeling voel
omdat ik het niet snap. 

Vieren: 1 uur Stardew Valley spelen : )

Helpende gedachte: Het is okay om te
leren.        -> post-it!

Wekker start 10.00, stop 12.00

Telefoon op stil zetten zodra de wekker gaat

Pap alvast bericht sturen dat ik misschien bel

Donkere wolk: bel Janne

Laptop + kabel alvast klaarleggen!!

Het is af!!!!!

Volgende keer: na elke 25 minuten, 5
minuten pauze - ADD was heftig aan het
einde.

Goed:
- Janne bericht gestuurd, herkende het : )
- Niet door blijven googelen! Op tijd gestopt.
- Goed water gedronken tussendoor
- Tegen Lara gezegd dat ik nu even niet 
 beschikbaar was

Stardew Valley spelen it is!!!! 

(+ babe bericht gestuurd over hoe
awesome ik bezig ben vandaag hehehe)

voor
beel

d
 



3.  LET'S GO!

2.  PREP

4.  HOE GING HET? Balans & Rust bij 
Uitstel Gedrag

B.R.U.G.

 DOEL1.5. YASSS!



Voor alles wat je 
moet weten om 

met ADD 
te functioneren 
én te floreren 
in je carrière!

ADD LEADERSHIP
Academy
- RheaSteensma.nl -

klik
hier :)

https://www.rheasteensma.nl/

