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Checklist Omgaan met tijdsmisbruikers 
 
Goed met tijd omgaan is een kunst op zich. Vier soorten mensen maken er een potje van.  
Klinisch psycholoog en executive coach Steven Berglas onderscheidt 4 typen ‘tijdsmisbruikers’. Wat 
deze mensen gemeen hebben, is dat zij zeer inflexibel zijn en er heilig van overtuigd zijn dat zij 
maximaal presteren. 
 
1. De Preventor 
 Preventors werken, uit angst de controle over hun leven te verliezen, onnodig ver vooruit. 
  
 Probleem 
 Preventors zijn meestal geen teamspelers, stellen zich onbewust asociaal op tegenover hun  
 collega’s, en isoleren zich van de roep in hun geobsedeerdheid om hun taken en opdracht- 
 en ruim op tijd af te ronden. 
 
 Aanpak 
 Je kunt preventors het best managen door ze naar een leidinggevende positie te promo- 
 veren of als mentor te laten optreden. Dat bevordert het socialisatieproces en leert ze  
 omgaan met onzekerheden terwijl ze toch het gevoel houden dingen onder controle te  
 hebben. 
 
2. De Mensenbehager 
 Mensenbehagers durven geen nee te zeggen, nemen daardoor consequent teveel hooi op 
 hun vork en besteden veel tijd aan niet-productieve projecten die beter door anderen  
 zouden kunnen worden gedaan. 
 
 Probleem 
 De mensenbehager is op zoek naar publieke erkenning, toejuiching en complimenten. Als 
 de openbare waardering achterwege blijft, ontstaan er sterke gevoelens van miskenning. 
 
 Aanpak 
 Ten eerste: stuur mensenbehagers naar een assertiviteitstraining. Ten tweede: houd  
 geregeld besprekingen met ze om na te gaan wat ze doen voor wie, zodat er corrigerende 
 maatregelen kunnen worden genomen als het uit de hand loopt. Ten derde: zwaai ze lof 
 toe voor hun reguliere werk, zodat ze minder geneigd zijn lof te oogsten door andermans 
 taken op zich te nemen. 
 
3. De Perfectionist 
 Voor perfectionisten is alleen het allerbeste acceptabel- ‘goed genoeg’ is simpelweg geen  
 optie. Zij eisen dan ook absolute controle over de te leveren kwaliteit.  
 
 Probleem 
 Perfectionisten steken onnodig veel tijd in dingen, vervreemden zich van hun omgeving 
 en komen vaak over als arrogant en neerbuigend. De enige reden deze controlfreaks  
 hiermee wegkomen, is dat ze inderdaad topkwaliteit leveren.  
 
 Aanpak 
 Het is bijna onmogelijk om perfectionisten te managen. Preventors en mensenbehagers zijn  
 tenminste nog op zoek naar lof en staan daarom open voor suggesties, maar perfectionis- 
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 ten zoeken de onbereikbare goedkeuring die ze in hun jeugd niet kregen. Professionele 
 hulp is noodzaak. Therapie dus. 
 
4. De Talmer 
 Talmers stellen alles uit tot het allerlaatste moment en storten zich dan in paniek op de klus 
  
 Probleem 
 Talmers zijn bang om niet aan de superhoge verwachtingen te voldoen die hun omgeving  
 in hun ogen aan ze stelt. Zij creëren – bewust of onbewust – een situatie vol handicaps, 
 waarin het onmogelijk is om nog een superprestatie neer te zetten. De talmer saboteert 
 zichzelf.  
 
 Aanpak 
 Talmers manage je door ze met hun angsten te confronteren en te helpen die angsten uit 
 te spreken. Dat kan ze helpen om te beseffen dat ze prachtig werk kunnen verrichten 
 zónder de superheld te zijn waarnaar hun ouders zo verlangden. Het leert ze ook dat je 
 niet doodgaat van kritische managementfeedback. 


