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EDITORS NOTE  

Tien jaar geleden schreef ik mij in bij de Kamer van Koophandel. Ik had mijn certificaat
voor professional organizer op zak, maar verder wist ik van ondernemen vrij weinig.  
De informatie die ik op internet vond was overweldigend, iedereen pretendeerde dé  
formule te hebben die mij een succesvol bedrijf zou geven. Minder uren werken, maar 
toch een groeiend saldo op mijn bankrekening. Geen uurtje factuurtje, maar alleen nog 
maar high-end producten en VIP klanten. Het duizelde me.

De afgelopen jaren heb ik veel geprobeerd. Ik heb successen geboekt, maar ook moeilijke 
tijden gehad. Ik ben blij geweest met de stap om te gaan ondernemen, maar heb ook last 
gehad van een omgeving die maar niet snapte dat ik de onzekerheid verkoos boven de 
veiligheid van een baan in loondienst.Al mijn ervaring gebruik ik in mijn werk als  
organizer, als opleider en nu ook als maker van een vakblad.

Dit blad is er voor organiserende professionals. Mensen die net als ik anderen helpen
met het aanbrengen van structuur, opruimen om orde in de chaos te scheppen en de
rust op alle vlakken terug wil laten keren. Twijfel je nog of er een carrière voor jou is
weggelegd op dit gebied? Dan geef ik je hier een kijkje in de toekomst. 

Ik wil een podium geven aan succesverhalen die mega inspirerend voor je zijn, zoals het
verhaal van Yvette, die haar bedrijf opstartte door eerst te gaan bloggen. Of Claudio, die
na elke down weer op weet te krabbelen en groter en sterker terugkomt. Daarnaast wil
ik nieuwe organizers in de spotlight zetten, omdat die vaak ook een heel mooi verhaal
hebben wat jou kan inspireren om ook de stap te zetten naar een nieuwe carrière. 

Wie weet heb jij nu het allereerste exemplaar in je handen van een blad dat in de
toekomst niet alleen online maar ook in de winkel te verkrijgen is, of misschien is
het een van de weinige nummers die uitgebracht gaan worden. De toekomst zal
het leren. Ik heb er in ieder geval met veel plezier aan gewerkt en
mijn hoofd zit al vol met ideeën voor de volgende editie.
 
Alles begint met een eerste stap, voor nu dus met
een eerste editie van dit magazine... ik ga de
uitdaging vol enthousiasme aan.

Liefs Ilona
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In de rubriek hoe doet ze dat toch? Interview ik een collega professional organizer die mij  
positief opvalt. Deze keer is dat Yvette Vermeulen. Yvette is Professional organizer bij 
Simple Organizing en auteur van Druk zijn is een keuze. 
Ik kom Yvette al een tijd tegen op instagram waar zij heel actief is en laatst zag ik dat  
zij haar bedrijf heeft opgebouwd vanuit een blog. Daar wilde ik meer over weten.

Mijn eerste vraag aan Yvette is dan ook; 
zou je ons mee willen nemen in jouw reis 
vanaf het moment dat je denkt misschien 
is organizen wel wat voor mij, tot nu?

In mijn geval is dat een lange reis geweest. 
Ik heb aardrijkskunde (sociale geografie en 
planologie) gestudeerd maar ben middenin 
de crisis in 2003 afgestudeerd. Er was dus 
geen droog brood te verdienen met mijn 
studie. Bij toeval ben ik bij het grootste 
onafhankelijke adviesbureau van Nederland 
terecht gekomen omdat ze een stage  
aanboden die nog enigszins wat te maken 
had met mijn studie. Ik 
had heel erg mijn twijfels 
of consultancy wel wat 
voor mij zou zijn maar de 
begeleiders van het bedrijf 
hadden er vertrouwen in 
en voor ik het wist was ik 
daar al ruim 10 jaar aan het 
werk. Wel al die tijd met 
veel plezier maar ook wel 
in mijn achterhoofd dat 
het werk ook niet echt een 
100% match was met wat 
ik écht wilde. Tegelijker-
tijd had ik 101 excuses om te blijven waar 
ik zat en niet verder te kijken. Zo wilde ik 
graag zwanger worden en leek het mij niet 
verstandig om een vaste baan op te zeggen 
voor een nieuwe baan en toen mijn zoon  
er eenmaal was was dat weer een excuus 
om te blijven. Zo kwamen er in de loop  

der jaren meer excuses bij, vertelt ze  
met een lach. 

Degene die daar verandering in bracht was 
een vriendin van mij die mij attendeerde 
op de basistraining voor Professional 
Organizer. Zij was in eerste instantie voor 
zichzelf op zoek naar een nieuwe uitdaging 
maar toen ze zich verdiepte in het beroep 
en een omschrijving las van een profes-
sional organizer dacht ze; ik lees Yvette 
hierin. Ze stuurde mij het artikel op en 
inderdaad, het leek alsof ik een 
omschrijving van mijzelf las! 

Dit was het kwartje dat 
moest vallen om verder te 
kijken en uiteindelijk heb 
ik in 2015 de basistraining 
gedaan. Niet met direct de 
intentie om er een bedrijf 
in op te bouwen maar  
meer omdat ik iets wilde 
doen waar ik heel blij van 
werd. De eerste dag van 
de training voelde al als 
thuiskomen. Een klaslokaal 
vol mensen die net als ik 

waren, wat was dat fijn! Omdat ik altijd al 
een schrijver geweest ben en het heel erg 
leuk vindt om te schrijven was de eerste 
stap na de opleiding het starten van een 
blog. Niks bijzonders, gewoon wat opruim-
tips die ik vooral schreef voor werkende 
moeders. De inspiratie voor deze blogs 

            DOET ZE     
   DAT TOCH?Hoe

Fotografie: Iep Bergsma



haalde ik uit mijn dagelijks leven. Potentiele 
klanten vragen zich toch altijd af hoe het huis 
van een organizer er nou eigenlijk uit ziet, dus 
daar kon ik mooi gebruik van maken. De voor-  
en na foto’s in mijn blog kwamen altijd uit  
mijn eigen huis. 

Voor mij was het starten van dit blog een deel 
van de zoektocht om te kijken of ik het oprui-
men en organizen leuk genoeg vond om mee 
door te gaan en uiteindelijk een bedrijf mee op 
te bouwen. Dat bleek zo te zijn straalt ze. Ik 
heb de eerste tijd mijn baan in loondienst erbij 
gehouden omdat ik echt nog aan het onderzoe-
ken was wat ik wilde maar toen mijn blog beter 
begon te lopen heb ik de knoop doorgehakt om 
fulltime voor mijzelf te gaan beginnen. Tijdens 
het feestje dat georganiseerd was voor mijn 12,5 
jarige dienstverband vertelde ik dat ik wegging. 

Dat is inmiddels bijna 3 jaar geleden nu en ik heb 
er geen minuut spijt van gehad. In het werk kan 
ik heel veel van mezelf kwijt. Niet alleen mijn 
geordendheid maar juist ook het verzorgende en 
dienstverlenende stuk van mij. Dat was ook wat 
ik miste in mijn baan als consultant, ik maakte 
mij wel nuttig voor de samenleving maar op  
rapportage niveau. Ik schreef wel een mooi  
rapport over wat er zou moeten gebeuren maar 
of er echt wat mee gedaan werd, daar had ik 
geen invloed op. Nu wel, nu zie ik dagelijks wat 
een klant aan mijn advies en begeleiding heeft. 

Wat is de doelgroep waar je voor gekozen hebt? 
Begin dit jaar ben ik van doelgroep geswitcht. 
Van gezinnen met jonge kinderen naar vrouwe-
lijke ondernemers tussen de 25 en 45 jaar. Ik ben 
opgeschoven naar de zakelijke kant omdat daar 
mijn eigen passie ook ligt. Daarnaast vind ik het 
heel leuk om bezig te zijn met time management, 
productiviteit en plannen. Mijn business is dus 
eigenlijk met mij meegegroeid. Dat is ook wat 
ik startende organizers adviseer; ga gewoon 
proberen en kijk welke doelgroep er bij je past. 
Je komt er snel genoeg achter wat je wel en niet 
leuk vindt. 

Met welke hulpvraag komen jouw klanten het 
meeste bij jou? 
Ik heb het zo druk, ik wil meer rust in mijn 
hoofd. Het zijn vaak vrouwen die van hot naar 
her rennen, alle ballen in de lucht houden en  
het overzicht compleet kwijt zijn. 

Hoe bereid je je voor op een klantafspraak? 
Omdat ik bijna alleen maar online werk zorg  
ik natuurlijk vooraf dat de techniek werkt. 
Daarnaast probeer ik me te verdiepen of in te 
lezen in hoe het leven van mijn klant er uit ziet. 
Omdat ik maatwerk lever is dat belangrijk om 
het juiste advies te kunnen geven. 

Toen ik net begon bereidde ik mijn afspraken 
minder goed voor en ging ik er gewoon open in. 
Inmiddels ben ik er wel achter dat een goede 
voorbereiding heel belangrijk is. Zo weet je  
tenminste wat je kunt verwachten. Vraag je 
klant dus goed uit, dat bespaart je niet alleen 
veel tijd en energie gedurende het traject, je 
voorkomt ook dat je er halverwege het traject 
opeens achterkomt dat de hulpvraag heel  
anders is dan je van te voren dacht. 

Heb je naast de basisopleiding nog andere  
opleidingen gevolgd? 
Ja, ik ben vorig jaar begonnen met de leergang 
tot senior professional organizer bij de School 
voor Organizing. Echt een aanrader voor iedereen, 
zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. In 
mijn tijd als consultant had ik altijd een groot 
opleidingsbudget dus daar heb ik ook opleidingen 
gedaan als projectmanagement, schrijven en  
basis adviesvaardigheden. Daar pluk ik nu ook 
nog steeds de vruchten van. Ook heb ik destijds 
een Myers Briggs personality test gedaan.  
In deze test krijg je meer inzicht in je eigen 
functioneren en hoe dat met andere persoonlijk-
heidstypes samenwerkt, met name in de manier 
van communiceren. Op dat moment deed ik  
er niet zo veel mee maar nu in mijn werk als  
organizer ben ik er heel blij mee. 

Er zitten bij jou aardig wat collega’s in de buurt. 
Hoe ervaar je dat?
Eigenlijk alleen maar heel fijn. Ik ben ervan  
overtuigd dat iedereen heel anders is en daarom 
ook zijn eigen klanten aantrekt, de markt is er 
groot genoeg voor. Ook is het fijn dat je door 
kunt verwijzen naar een collega in de buurt  
als jij een klant niet kan helpen. Ik zie het dus 
meer als een voordeel dan als een eventuele 
bedreiging. Je hebt altijd een klankbord in de 
buurt, je kunt aan elkaar doorverwijzen en als  
er in de buurt iets georganiseerd wordt kun je  
de krachten bundelen en samenwerken. Ook 
merkte ik toen een collega op de regionale radio 
kwam er in de hele regio meer aanvragen voor 

“Potentiele klanten  
vragen zich toch altijd  
af hoe het huis van een  
organizer er nou  
eigenlijk uit ziet.”
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kennismakingen kwamen. Dat werkte dus niet 
alleen op haar maar ook op haar collega’s door. 
Superleuk om elkaar zo te kunnen versterken. 

Voor mij ben je het meest zichtbaar op  
instagram, is dat ook het social mediakanaal 
waar je je het meest op richt? 
Ik was in eerste instantie op meerdere kanalen 
actief maar op instagram kreeg ik de meeste 
respons op mijn acties en posts dus ben ik mij 
daarop gaan focussen. Op Facebook plaats ik  
nog weleens wat maar de meeste energie gaat 
uit naar instagram. Persoonlijk vind ik het ook 
het leukste platform om op bezig te zijn. Ik heb 
er onwijs veel plezier in om stories te maken en 
dat plezier straalt af op de kijker. Ik denk dat  
dat een groot deel van mijn succes is. 

Inmiddels geef ik voor de School voor Organizing 
ook een korte instagramcursus, simpelweg 
omdat ik alle organizers zichtbaar wil zien op 
instagram. Instagram is voor mij niet alleen leuk 
tijdverdrijf maar ik haal er ook veel opdrachten 
uit. In de coronaperiode heb ik mijn beste omzet 
gedraaid puur en alleen door zichtbaar te zijn! 

Je hebt ook een boek geschreven, wat heeft dat  
je gebracht? 
Yvette lacht; minder dan ik had gehoopt. Als  
je snel geld wil verdienen moet je niet gaan 
schrijven. Aan de andere kant zorgt het boek  
wel voor zichtbaarheid en haal ik er inspiratie 
uit als ik even niet weet wat ik moet posten. 
Klanten leren je op een laagdrempelige manier 
kennen dus in dat opzicht ben ik heel blij met 
het boek. Ik heb het geschreven omdat ik vond 
dat er nog te weinig boeken te vinden waren 
over tijdmanagement en productiviteit voor 
vrouwen, dat is de voornaamste reden dat ik  
ben gaan schrijven. Alle andere voordelen  
zoals die laagdrempeligheid en zichtbaarheid 
zijn mooi meegenomen. 

“In de coronaperiode  
heb ik mijn beste  

omzet gedraaid puur  
en alleen door  

zichtbaar te zijn!”

Fotografie: Iep Bergsma



Wat is het mooiste compliment wat je  
gekregen hebt? 
Het mooiste compliment kwam van een klant 
en is eigenlijk nog vrij recent. Ze zat tegen een 
burn-out aan en wist echt niet meer hoe ze haar 
bedrijf en gezin kon combineren. Ze was echt 
de wanhoop nabij. Ik heb ruim een jaar met haar 
samengewerkt met haar en toen ik wegging zei 
ze mij; ik heb mijn leven weer terug. Dat vond 
ik zo’n mooi compliment. Helemaal omdat deze 
klant in het begin niet echt in wilde zien dat ze 
zelf invloed op de situatie had en veel buiten 
zichzelf legde. Nu heeft ze wel controle over 
haar tijd en keuzes en dat is mooi om te zien. 
Daar doe je het voor. 

Wat is de grootste les die je hebt geleerd? 
Dat je jezelf moet kennen. Wanneer je jezelf goed 
kent draagt dat bij aan een fijne communicatie 
met je klanten en het helpt ook zeker in de groei 
van je bedrijf. Het is misschien een tegeltjes-
wijsheid maar wel echt ontzettend waar. 

Waar sta je over 5 jaar? 
Over 5 jaar wil ik nogsteeds de meest zichtbare 
organizer op instagram zijn. Misschien heb ik 
een tweede boek geschreven, maar in ieder geval 

heb ik over 5 jaar een eigen planner uitgebracht. 
Een eigen planner is een van de dingen die echt 
nog wel op mijn wishlist staan. 

Wat zou je aankomend of net gestarte  
organizers mee willen geven? 
Als je ook maar enigszins het idee hebt dit  
vind ik leuk, dit wil ik gaan doen... ga het doen. 
Start in ieder geval met een opleiding om het 
gevoel te ervaren. Dat warme bad zoals ik dat 
ook ervaren heb. Verdiep je ook in ondernemers-
vaardigheden, of weet waar je de kennis kunt 
halen wanneer je er aan toe bent.

Je kunt beter spijt hebben van iets wat je gedaan 
hebt dan iets dat je niet gedaan hebt. 

Meer weten over Yvette? Volg haar op  
instagram onder simpleorganizing of kijk op  
haar website www.simpleorganizing.nl

WIL JE JE BEDRIJF LATEN GROEIEN?  
OF HEB JE JUIST EEN STEUNTJE IN  
DE RUG NODIG BIJ DE OPSTART?

Fotografie: Iep Bergsma10  |  ORGANIZE!



WIL JE JE BEDRIJF LATEN GROEIEN?  
OF HEB JE JUIST EEN STEUNTJE IN  
DE RUG NODIG BIJ DE OPSTART?

Volg het Succesvol Organizen jaarprogramma en bouw een jaar lang iedere  
maand structureel aan een ander deel van je bedrijf. Thema’s die voorbijkomen  

zijn o.a. klanten werven, social media strategie, website optimaliseren,  
prijzen bepalen, de structuur van je bedrijf neerzetten en nog veel meer! 

Succesvol       organizen
JAARPROGRAMMA

Wat krijg je?

- iedere maand een  
groepssessie via ZOOM

- maandelijkse opdrachten  
in een online leeromgeving

- een besloten facebookgroep  
met alle deelnemers
- samenwerkdagen 

- Q& A sessies

En dat  
alles voor  

een pilotprijs  
van € 27,- per  

maand! 

KIJK SNEL OP WWW.ILONAVISKER.NL/JAARPROGRAMMA  
VOOR MEER INFORMATIE OF OM JE AAN TE MELDEN! 
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HET IS LEUK  HET IS LEUK  
OM DINGEN OM DINGEN 

NIET TE  NIET TE  
KUNNEN,  KUNNEN,  

WANT DAN  WANT DAN  
KUN JE IETS KUN JE IETS 

  
LERENLERENnieuwsnieuws



ORGANIZE!  |  13

PACKING CUBES 
Voor iedereen die binnen no time een rommel 
in zijn koffer heeft of nooit meer iets terug 
kan vinden. Met behulp van packing cubes 
ga je goed georganiseerd op reis. Verdeel je 
spullen over de verschillende cubes en stop 
daarna de cubes in je koffer of tas. Als je dan 
bijvoorbeeld sokken nodig hebt, dan hoef je 
alleen de cube met sokken eruit te halen en 
hoef je dus niet je hele koffer of tas overhoop 
te halen. Op deze manier blijft alles netjes tot 
aan het einde van je reis.

De cubes zijn in verschillende formaten en 
samenstellingen te koop, o.a. bij Bol.com en 
Amazon

WANNA 
Een greep uit de leukste  
apps, boeken en gadgets.

haves
DE APP BRAINTOSS
Braintoss is een app waarmee je snel  
gesproken tekst, een foto of getypte  
tekst kunt vastleggen om te onthouden. 
Ideaal wanneer je net als ik continue dingen 
bedenkt of ziet terwijl je onderweg of met  
iets bezig bent. Ik gebruik zelf de audio  
functie het meest. Je spreekt een bericht in  
en Braintoss stuurt deze automatisch naar  
je mailbox. Hij probeert hem zelfs nog uit  
te schrijven voor je, al gaat dat niet altijd  
even goed. 
 
Te downloaden in de app store  
en google play store. 

SOCRATES OP SNEAKERS
Met Socrates op sneakers tackelt praktisch 
filosoof Elke Wiss de kunst van een goed ge-
sprek. In een tijd waarin iedereen door elkaar 
roeptoetert en een mening al snel dezelfde 
waarde krijgt als een feit, is de verbinding 
vaak ver te zoeken. We praten liever dan dat 
we luisteren, voor vragen stellen hebben we 
geen tijd. En toegeven iets niet te weten is al 
helemaal geen optie. Hoe mooi zou het zijn 
als je op elk moment en in iedere situatie 
weet hoe je precies díé vraag stelt die leidt 
tot een goed gesprek?

In dit boek leert Elke je hoe je dat doet. Met 
Socrates en andere filosofen als inspiratie-
bron laat zij zien waarom we zo slecht zijn  
in het stellen van goede vragen, én hoe we  
er beter in worden. Socrates op sneakers 
leert je de vaardigheden die nodig zijn om  
die vragen te stellen die verrassen en aan  
het denken zetten. Zodat we gesprekken  
voeren die leiden tot verdieping en  
verbinding. Met een ander, én met jezelf.

Onder andere verkrijgbaar bij je lokale  
boekhandel

HET IS LEUK  HET IS LEUK  
OM DINGEN OM DINGEN 

NIET TE  NIET TE  
KUNNEN,  KUNNEN,  

WANT DAN  WANT DAN  
KUN JE IETS KUN JE IETS 

  
LERENLEREN



THEMA
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Alles begint met een eerste stap, een droom, een piepklein vonkje wat zich in je nestelt en zich  
uitbreidt naar een dieper verlangen naar iets nieuws, iets anders. 

Ruim tien jaar terug voelde ik dat vonkje ook. Na een zoektocht naar wat ik nu echt wilde, een mislukte 
operatie die ik ternauwernood overleefde en mij uiteindelijk mijn baan kostte kreeg ik steeds meer 
het gevoel dat ik nooit meer voor een baas wilde werken. Maar wat dan wel? Ga ik ondernemer worden 
met alle onzekerheid van dien? Ondanks dat mijn vader op zijn 40e is gaan ondernemen kom ik niet 
bepaald uit een ondernemersfamilie. Helaas kon ik ook niet zeggen dat mijn omgeving er heel erg  
om stond te springen dat ik die droom had. Loondienst was veilig, dus zoek nou maar gewoon een  
leuke baan zeiden ze.

BEGINT MET  
EEN EERSTE  
STAP

Toch heb ik 10 jaar terug de stap genomen en 
heb er zeker geen spijt van. De afgelopen jaren 
waren echt niet allemaal rozengeur en maneschijn. 
Ondernemen is gewoon keihard werken, maar 
wat vind ik het leuk! Het werken met mijn klanten, 
zelf de baas zijn over mijn agenda en elke dag 
doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben! 

Hoe pak je dat nou aan? 
Ondernemen klinkt voor de één heel logisch en 
vanzelfsprekend terwijl de ander al slapeloze 
nachten krijgt bij het idee alleen al. Hoe doe je 
het? Wat moet je allemaal regelen en wanneer 
ben je ondernemer? 
Natuurlijk zijn er dingen die voor de hand  
liggen, zoals de Kamer van Koophandel, een  

btw-nummer, een boekhoudprogramma,  
algemene voorwaarden en ga zo maar door. 
Daarna komen de vragen als; hoe krijg ik  
klanten? Hoe word ik zichtbaar? 

De eerste stap
Het thema van deze editie van Organize! is alles 
begint met een eerste stap, jouw ondernemers 
avontuur dus ook. 

Ben jij klaar om de stap te zetten? Om die duik 
in je verlangen, in jouw droom te maken? 
Heb je dit beroep met je hart gekozen? Of zit je 
nog te veel in je hoofd waardoor je je misschien 
tegen laat houden? Nog voor de veilige kant van 
jouw droomleven kiest?

alles
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Pas als jij je droom haarscherp hebt, hem zó  
helder voor je kunt zien dat je hem bijna aan  
kunt raken, dan kun je je droom waarmaken.
Alleen dan weet je wat je te doen staat en kun je 
je dromen gaan omzetten in acties en plannen 
maken voor de toekomst. Denk aan een opleiding, 
je doelgroep kiezen en je bedrijf zo gaan vorm-
geven dat het voor jou klopt. 

Niet meer te stoppen
Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar 
als je écht goed kijkt naar je verlangen kunnen 
er heel veel puzzelstukjes op hun plaats vallen. 
Tijdens de opleiding tot professional organizer 
is één van de oefeningen die we doen het visua-
liseren van jouw ideale klant. Voor wie wil jij nou 
werken? De cursisten maken een visionboard om 
de klant visueel te maken en wanneer ze tijdens 
een visualisatie oefening écht naar binnen gaan 
kijken komen er soms hele andere dingen boven 
dan dat ze van tevoren bedacht hadden. Zo  
zag Minouk opeens dat ze helemaal niet met 
particuliere klanten wilde werken maar dat  
ze zich wilde laten detacheren en kleine HR- 
afdelingen wilde gaan stroomlijnen en organizen, 
Monique zag zichzelf niet in de zorg die haar zo 
bekend was maar bij drukke moeders die extra 
ondersteuning nodig hebben bij het in de lucht 
houden van alle ballen. Zelf kwam ik er tijdens 
een visualisatie achter dat ik mijn kennis op  
een andere manier wilde gaan gebruiken en  
les wilde gaan geven.

Stel je voor dat je deze stap overslaat… dan kom 
je er misschien na een tijdje achter dat je bedrijf 
niet lekker loopt omdat je niet doet wat je het 
liefst zou willen doen. Of, dat je niet de mensen 
helpt die je zou willen helpen. Onbewust weet 
je het al, alleen aan de buitenkant merk je het 
nog niet. Je raakt alleen gefrustreerd omdat je 
bedrijf niet loopt, er geen klanten komen en  
het contact met de klanten die je wel hebt  
niet soepel verloopt.  Alles is energie, dus  
als jouw energie niet klopt, klopt deze in je  
bedrijf ook niet. 

Wil je zelf ook aan de slag met een visualisatie 
voor de start van je bedrijf? 
Op www.ilonavisker.nl/inspiratie heb ik er  
eentje voor je klaargezet! Bij de visualisatie vind 
je een printable versie van de quotes op pagina 21 
en een uitleg over hoe je een visionboard kunt 
maken. Het is heel makkelijk en leuk om te doen. 
Maak gebruik van wat oude tijdschriften, een 
groot vel papier en lijm, schaar en eventueel 
stiften. Laat je inspireren door de visualisatie  
en probeer het beeld wat je kreeg te vangen. 
Veel plezier! 
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Een leven lang leren 
Wanneer je weet dat je als professional organizer 
aan de slag gaat is het belangrijk om een oplei-
ding te kiezen die bij je past. Er zijn een aantal 
goede aanbieders in Nederland, waaronder mijn 
eigen basisopleiding voor professional organizers. 
Laat je niet verleiden door prijs of locatie, maar 
kijk echt naar de sfeer die de opleiding en de 
opleiders uitstralen. Past dit bij jou? Is die  
persoon, of zijn die personen, degene die het 
beste uit jou kunnen halen? Is er een klik?

Stap niet in de valkuil dat je denkt geen opleiding 
nodig te hebben omdat je van kleins af aan al bij 
anderen aan het opruimen bent. Zelf opgeruimd 
en georganiseerd zijn is iets heel anders dan 
jouw kennis over kunnen brengen aan je klanten 
zodat zij er zelf mee aan de slag kunnen gaan. 

Heb je al een opleiding gevolgd en ben je  
misschien zelfs al gestart? Hoe pak je het dan 
aan? Er komt zo veel op je af! Praktische zaken 
als boekhouding, kleine ondernemersregelingen, 
website bouwen, social media… is het je al aan 
het duizelen? 
Wat ik bij veel van mijn cursisten hoor is dat 
zij heel voortvarend aan de slag gaan, maar dat 
daarna de snelheid er een beetje uit gaat. Het 
is te overweldigend, te veel en waar begin je nu 
écht? Waarmee behaal je de beste resultaten?  
Je wil het goed doen, maar daardoor verzand  
je in het niets doen. Zonde toch? 

Zelfsabotage 
Al die stemmetjes in je hoofd. Al die onzekerheden 
die ervoor zorgen dat je niet vooruitkomt. Die 
zitten in jou, en jij bent de enige die ze daar weg 
kan krijgen. Hoe? 
Ook hier geldt weer, stap voor stap. Rome is niet 
in 1 dag gebouwd, en jouw praktijk dus ook niet. 
Iedereen zit in zijn eigen comfortzone, rondom
die comfortzone dit je groeizone. Zo lang je 
stapje voor stapje die groeizone betreedt gaat 
het goed. Je went aan dat ongemakkelijke gevoel 
dat bij groei komt kijken maar omdat het  
gefaseerd gaat hou je de controle. Als je als  
een gek gaat groeien dan zou het zomaar  
kunnen dat je in de paniekstand schiet. Van  

veilig binnen je comfortzone naar de grenzen 
van je groei kan je het gevoel geven dat je de 
controle compleet verliest, dat verlamt je. 
Er komt dan opeens niets meer uit je handen, 
bent overgevoelig voor de meningen van je om-
geving en je durft eigenlijk niet meer. Continue 
zit er zo’n monstertje in je hoofd dat je vertelt 
dat je comfortzone wel zo veilig was. Dat je daar 
weer terug naartoe moet. Logisch, want daar 
was het bekend en vertrouwd. Tegelijkertijd is 
het heel dubbel want het kan zomaar zo zijn  
dat het in jouw comfortzone helemaal niet zo 
goed toeven was. Dat je op het randje van een 
burn-out zat, dat je ongelukkig was. Maar het 
was wel wat je kende. Vertrouwd. Daar houden  
monstertjes van. 

Ga dus stap voor stap vooruit. Ik begeleid je 
graag op de reis met mijn nieuwe jaarprogramma. 
Je leest er meer over op pagina 11 of op  
www.ilonavisker.nl/jaarprogramma

“Stap niet in de valkuil dat je denkt geen  
opleiding nodig te hebben omdat je van kleins af  

aan al bij anderen aan het opruimen bent.”



INTERVIEW

SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN
In principe heb je een ondernemersplan alleen nodig voor 
banken of investeerders. Desondanks is het wel fijn om 
middels het maken van een plan stil te staan bij de haal-
baarheid van je plannen en goed na te denken over de  
uitvoer van bepaalde dingen.  

de praktische kant

CHECKLIST VOOR HET 
STARTEN VAN JE BEDRIJF

VOLGEN VAN EEN 
OPLEIDING
Als organiserende  
professional hoef je  
niet in het bezit te zijn 
van een specifiek diploma 
om zelf een bedrijf te 
kunnen starten. De 
meeste beroepen zijn 
vrij, wat betekent dat 
iedereen zich deze naam 
toe kan eigenen, wel of 
niet geschoold.
Een gedegen opleiding 
is wel heel verstandig 
om te volgen zodat je 
zeker weet dat je over 
de juiste vaardigheden 
beschikt om een goe-
de basis in je bedrijf te 
leggen. Wil je weten  
wat ik hierin voor je  
kan betekenen?
Kijk op ilonavisker.nl/
opleiding-professio-
nal-organizer en vraag 
de gratis brochure
aan of volg een van  
de masterclasses.

1 2

BEDENK DE NAAM VOOR JE BEDRIJF 
Sommige ondernemers weten direct hoe ze hun onderneming 
noemen, anderen vinden het knap lastig om een goede  
bedrijfsnaam te bedenken. In principe ben je helemaal vrij  
om zelf een leuke naam te kiezen. Houd er wel rekening 
mee dat je handelsnaam niet teveel lijkt op bestaande be-
drijfsnamen en merken. Niet te gekunsteld is en dat mensen 
weten hoe ze het moeten spellen. Raevels heeft een online 
cursus om je te helpen bij de zoektocht naar de beste naam: 
www.raevels.nl/academie/whats-in-a-name

3

HEB JE JE NAAM BEDACHT?
Check dan het volgende: Bestaat de naam al bij de KVK? Is 
deze geregistreerd in het merkenregister? (www.boip.int.nl)
Is de domeinnaam nog vrij? Kun je de #, de facebookpagina
en de naam op instagram nog claimen? Het zou vervelend
zijn als mensen jou zoeken en vervolgens bij je collega
terechtkomen omdat die alle url’s heeft vastgelegd. Of dat 
je een rechtzaak aan je broek  krijgt omdat je zonder het te 
weten iemands merknaam gebruikt hebt.

ALLES VRIJ? 
Leg dan de domeinnaam vast en schrijf je in in het handelsregister van de Kamer van  
Koophandel (KvK). Wanneer je je inschrijft is een aparte inschrijving bij de Belastingdienst 
niet nodig omdat de KvK deze gegevens na je inschrijving direct doorgeeft aan de fiscus.  
Je ontvangt binnen een paar dagen post met je btw-nummer. 

4

5

Gedaan? Vergeet  
het vakje niet af  

te vinken!
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LOGO EN BRANDING 

Als je eenmaal een naam verzonnen 
hebt kun je vaak niet wachten om  
deze naar buiten te brengen! Je naam 
kun je versterken met een mooi logo  
en een branding zodat je je bedrijf sterk 
neer kan zetten. Je bent herkenbaar en 
vindbaar voor je klanten.

6 7

REGELEN VAN VERZEKERINGEN
Saaie kost maar je moet er even doorheen. 
Verzekeren is (nog) niet verplicht maar  
je kunt er wel voor kiezen om je op vrij-
willige basis te laten verzekeren tegen 
bijvoorbeeld ziekte, aansprakelijkheid  
of arbeidsongeschiktheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACYVERKLARING EN  
VERWERKINGSOVEREENKOMSTEN
Nog meer stof om over na te denken. Wat wil je vastleggen in je algemene voorwaarden  
en hoe doe je dat? Verstandig is om deze op maat te laten maken en niet zomaar lukraak  
over te schrijven van een collega. Op pagina 23 vertelt Esmeralda Versnel hier meer over.

8

VOORBEREIDEN VAN DE ADMINISTRATIE
Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor de administratie. De administratie 
is een essentieel onderdeel van het goed runnen van een bedrijf. Gelukkig zijn er heel  
veel online programma’s die je kunnen helpen om een goede basis neer te zetten, zoals  
bijvoorbeeld Moneybird. 

9

LAAT JEZELF ZIEN
Nu je de basis voor je bedrijf vastgelegd hebt kun je aan de slag met het werven van klanten. 
Laat jezelf zien. Ga naar netwerkborrels en bijeenkomsten, post op social media en zorg dat 
je nieuwe klanten niet meer om je heen kunnen. Succes!

10

Bron: ikgastarten.nl, kvk.nl

Succes met je eigen bedrijf!
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EEN ORGANIZER DOET  
ZO VEEL MEER DAN  

opruimen
Al sinds mijn kindertijd verslijt ik de ene  
hulpverlener na de andere. Gesprekken,  
therapie, onderzoeken, diagnoses… ik heb ze  
allemaal ondergaan. Een blijvende diagnose 
kreeg ik niet, en mijn leven bleef een puinhoop. 
Drie jaar terug voelde ik mijzelf weer afglijden 
in een depressie en besloot andere hulp te 
zoeken. Geen gesprekken, geen diagnoses maar 
praktische hulp. Ik wilde weten hoe ik mij staande 
kon houden in de maatschappij, kon starten  
met vrijwilligerswerk en misschien uiteindelijk 
zelfs een echte baan kon vinden. 
Samen met mijn moeder zocht ik op internet 
naar begeleiding toen we op de website van  
Ilona stuitte, zou dat zijn wat ik zocht? 
Inmiddels zijn we 3 jaar verder en kan ik zeggen 
ja! De hulp van Ilona was precies wat ik zocht. 
Ilona helpt mij om om te gaan met mijn beper-
kingen en heeft mij geholpen om structuur aan 
te brengen in mijn dagen en weken. Dat ging 
niet zomaar. 
We begonnen met het opruimen van mijn huis, 
dat was erg nodig want ik overzag het al een 
hele tijd niet meer. Daarnaast begonnen we met 
het huishouden, we maakten een schema die 
steeds verder uitgebreid werd. Elke dag vaste 
klussen op vaste tijden, dat vond ik het fijnste 
want zo wist ik elke dag wat me te doen stond. 

We zijn ook aan de slag gegaan met mijn slaap-
tijden. Ik ging veel te laat naar bed en was  
daardoor ’s ochtends niet wakker te krijgen. 
Maar als ik wilde gaan werken moest ik daar ook 
iets aan doen. In mijn vorige vrijwilligersbaan 
moest ik uiteindelijk weg omdat ik altijd te laat 
kwam, of zo gehaast vertrokken was dat ik geen 
tijd meer had om te douchen of tanden te poetsen. 
Ik wist wel dat het niet zo fris was maar kon er 
niks aan doen! Het vroege opstaan lukte gewoon 
echt niet. Inmiddels gaat het steeds beter en sta 
ik iedere ochtend om 8:00 op en ga ik ook eerder 
naar bed. Ik loop niet meer de hele dag te gapen 
en voel me al een stuk beter. Mijn ochtend- 
routine loopt nu ook goed en heel voorzichtig 
ben ik aan het solliciteren voor een nieuwe  
vrijwilligersbaan. 
De komst van Ilona heeft mijn leven veranderd. 
Ik ben blijer, positiever, heb minder chaos in 
mijn hoofd en mijn huis is schoon en opgeruimd. 
Door Ilona begrijp ik mijzelf beter en heb ik  
geleerd om met mijn gekkigheden om te gaan  
in plaats van mij ertegen te verzetten.
Binnenkort gaan we de hulp afbouwen,  
heel spannend voor mij maar ik heb er alle  
vertrouwen in! 

*naam op verzoek gefingeerd 

Dit is het verhaal van Charlotte*. Ik begeleid Charlotte nu al een hele tijd en zij wilde hier graag haar 
verhaal doen over wat mijn begeleiding voor haar betekent.
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VISIONBOARD 
Scheur of knip de quotes of 
afbeeldingen die bij jou passen  
uit en gebruik ze voor je 
vision board!

NIEUWE
PLANNEN
MAKEN

NIEUWE
PLANNEN
MAKEN opgeruimd HUIS

THUISKOMEN

IN EEN

ELKE DAG BEN IK DE BESTE

VERSIE VAN MEZELF!

ALS IK HET  
NU NIET DOE,  

WANNEER  
DAN WEL?

IK WIL MENSEN  
INSPIREREN

€ 100.000
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Liefs Esmeralda

3 TIPS OM ZORGELOOS TE 
STARTEN MET ONDERNEMEN

“Wetten  
en regeltjes  
stoffig en 
saai? 
 
Welnee,  
niet als je  
met mij 
werkt!”

LET’S TALK LEGAL

Esmeralda Versnel (Veritas Advies) is jurist (op sneakers) en vertelt in elk nummer in begrijpbare taal over  
verschillende juridische zaken waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen. Meer weten over Esmeralda?  

Volg haar op instagram onder @veritasadvies of kijk op haar website www.veritasadvies.com

Je hebt besloten om je eigen bedrijf te gaan starten of bent zelfs al 
begonnen. Maar kun je nu al door de bomen het bos niet meer zien?  
Ik begrijp het! Bij het starten van een bedrijf komt er zo onwijs veel 
kijken dat het logisch is dat je nu even niet meer weet wat je moet 
doen en je verdwaald bent in de juridische jungle.

Mijn naam is Esmeralda en ik ben dé jurist op sneakers. Ik wil namelijk 
toegankelijk zijn voor iedereen die juridisch advies nodig heeft. Ik  
doe dat onder andere door mijn casual outfits, mijn sneakers en de 
eenvoudige manier waarop ik alles uitleg.

Wetten en regeltjes stoffig en saai? Welnee, niet als je met mij werkt. 
In begrijpelijke taal leer ik je wat belangrijk is om te regelen voor jou 
en je bedrijf. Zodat jij zonder zorgen kunt doen waar jij goed in bent. 
Ik maak samen met jou het juridische gedeelte begrijpelijk(er) en 
leuk(er). Geen vraag is mij te gek, ik leg je alles uit! 

Let’s talk Legal met 3 tips voor de basis van jouw bedrijf:

1. Je hoeft echt niet alles op dag één te regelen, maar denk zeker aan 
algemene voorwaarden die naar jouw wensen en de voorwaarden van 
jouw bedrijf zijn opgesteld. Gekopieerde algemene voorwaarden of 
branche voorwaarden voldoen vaak niet aan hoe jíj jóuw bedrijf runt 
(en zijn misschien niet eens rechtsgeldig). Ze zijn veel te ‘algemeen’ 
en het is juist belangrijk om essentiële punten die jouw bedrijf uniek 
maken erin te op te nemen zodat je in geval van een conflict daarop 
terug kunt vallen.

2. Factureren; het leukste deel van het ondernemen.. toch? Zorg er wel 
voor dat je factuur duidelijk is, alle vereiste gegevens bevat en dat je 
een onjuiste factuur niet ‘zomaar’ bewerkt en opnieuw verstuurt. Heb 

je een foutje gemaakt? Stuur een creditfactuur en daarna de juiste 
factuur.

3. De privacyverklaring. Is dat verplicht en wat moet je ermee?  
Het is heel simpel eigenlijk… verzamel en verwerk je persoons- 
gegevens? Stuur je facturen? Heb je via de mail contact met  
je klanten? Dan heb je er een nodig volgens de AVG. Zet de  
privacyverklaring op je website en stuur ‘m mee naar je  
potentiële klant, dan zit je altijd goed.

Ik hoop dat ik je met dit deze tips een aantal handvatten heb 
gegeven waarmee je aan de slag kunt of waarover ik je in 

ieder geval aan het denken heb gezet. Mocht je nog vragen 
hebben help ik je uiteraard graag!
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Als organizer kun je niet alleen veel leren van collega’s, maar zeker ook van andere ondernemers. 
Daarom interview ik Claudio Fray. Claudio is Personal Trainer maar voor mij ook een grote inspirator 
en motivator. Dankzij zijn tomeloze energie en liefdevolle schoppen onder mijn kont heb ik de moed 
verzameld om mijn eigen opleiding te starten. 

HEB JE WEER  
DE KEUZE OM  
OPNIEUW TE  
BEGINNEN

Wat is er wél mogelijk? 
Claudio en ik beginnen ons gesprek met een 
korte update hoe het ons de afgelopen maanden 
vergaan is en hoe Corona al dan geen rol heeft 
gespeeld in onze bedrijven. Claudio vertelt dat 
hij ondanks dat hij door Corona zijn sportschool 
moest sluiten en geen personal training mocht 
geven inmiddels alweer een topomzet draait. 

Hoe hij dat doet? Aanpassen. Lukt het fysieke 
lesgeven niet? Dan geef je les in een besloten 
community op facebook en laat je zo je bedrijf 
groeien. Laat jezelf geen slachtoffer worden van 
de situatie, er zijn altijd mogelijkheden. Je hebt 
altijd de keuze om opnieuw te beginnen zegt 
Claudio. Ook al heb je een gezin, of werknemers 
in dienst, een kantoorpand, je kunt altijd iets 
anders gaan doen. Switch van doelgroep, van 
product of dienst, van branche. Als ondernemer 
heb je soms geen keuze en moet je actie onder-

nemen om brood op de plank te blijven houden. 
Wees flexibel en ga niet bij de pakken neer 
zitten. Zo ben ik mij naast mijn online trainings-
platform ook gaan verdiepen in de verkoop van 
supplementen en wat blijkt? Er is een enorme 
markt voor! Dit had ik nooit ontdekt als ik had 
gaan zitten wachten tot Corona weer voorbij was. 
Dit is buiten Corona om natuurlijk ook een hele 
mooie les. Kijk altijd verder, kijk naar waar je 
staat en wat er nog meer mogelijk is. Zoek je 
volgende stap naar groei. 

Het is het continue kijken naar kansen?
Ja, en niet alleen kijken naar kansen maar ook los 
durven laten hoe je het nu doet. Jullie organizers 
werken vaak alleen, je bent dus super flexibel. 
Maak daar gebruik van. Ontdek nieuwe niches  
of doelgroepen, zoek nieuwe samenwerkings- 
verbanden, ga online. Er is zo veel te doen en  
te bedenken. 

elke dagelke dag

Fotografie: Laura Rose
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Laten we even een stapje terug in de tijd doen.
Vertel voor we direct de diepte in gaan eerst
eens waarom jij bent gaan ondernemen en hoe
je dat hebt aangepakt?
Ik studeerde geneeskunde en in 1 van de colleges 
hoorde ik dat er uit wetenschappelijk onderzoek 
was gebleken dat 70% van de ziektes die er 
bestaan voorkomen kunnen worden door een 
verandering van de lifestyle van de patiënt.  
Dus gezonde voeding, sporten, ontspanning,  
niet roken en dat soort dingen. Daarnaast leerde 
ik dat van het Bruto Nationaal Product in een 
jaar ruim 21% naar de zorg gaat maar van die 
21% gaat slechts 3% naar preventie. Dus ik zat 
eens te kijken naar die 2 gegevens en ik dacht 
wat doen we met zijn allen binnen in dat zieken- 
huis? We moeten nu toch gewoon buiten zijn? 
Juist buiten het ziekenhuis worden mensen  
beter. Ik ben een diëtistenopleiding gaan volgen 
maar daarin kon ik mijn draai niet vinden, daarna 
ben ik per ongeluk in het ondernemersvak  
gerold. Ik was bezig met sporten en zag wat het 
voor mij deed en wat dat ook voor andere mensen 
zou kunnen betekenen.  
 
Ik besloot mensen te gaan helpen op het gebied 
van sporten en sloot mij aan als personal trainer 
bij een aantal gyms. Ik had de overtuiging dat ik 
heel veel wist en dat de klanten daardoor vanzelf 
wel binnen zouden komen. Als ik maar liet zien 
dat ik heel veel wist, dan zou het wel goed komen. 
Grappig genoeg gebeurde het tegenovergestelde, 
hoe meer ik leek te weten, hoe minder klanten ik 
had. Nu lach ik er om maar ik weet dat heel veel 
ondernemers zo denken en al hun tijd en energie 
stoppen in het vergaren van kennis. Ze volgen 
de ene opleiding na de andere maar vervolgens 
vergeten ze te investeren in hun ondernemer 
skills. Natuurlijk moet je je basiskennis op orde 
hebben, maar vervolgens moet je ook vooral niet 
bang zijn om mensen aan te spreken. Onbewust 
was ik dat wel. Ik had al mijn kennis maar deze 
durfde ik niet aan de man te brengen. De on-
zekerheid en het constant bezig zijn met wat 
anderen van me vinden bleken mijn grootste 
struikelblokken. 
 

Een goede ondernemer zijn heeft niks te maken 
met kennis maar alles te maken met jezelf  
verkopen. Toen ik dat eenmaal doorhad kreeg  
ik eindelijk mijn agenda vol. Twee jaar terug  
nam ik mijn eerste businesscoach in de arm en 
heb ik mezelf helemaal in het diepe gegooid  
en ben mijn eigen gym begonnen. 

Je bent met een eigen gym en een grote ver-
bouwing ook financieel een enorm commitment 
aangegaan. Hoe ben je daar mee omgegaan? 
Slapeloze nachten zegt hij nu lachend. Ik wist 
1 ding heel zeker. Als ik mijzelf in een situatie 
zou plaatsen waarin ik in een overlevingsstand 
moest komen dan zou ik alles doen wat nodig 
was. Gewoon omdat ik geen andere keuze meer 
had. Als je ervaart hoe het is om 100% afhanke-
lijk te zijn van je inspanningen om je huur te  
betalen dat doet iets met je, dat maakt je 
scherp. Het klinkt misschien heel gek maar  
eigenlijk gun ik het iedereen dat ze een keer  
in de situatie komen waarin de huur en hun 
boterham op het spel staat. Het zorgt voor een 
hele andere kijk op je bedrijf en op je manier 
van ondernemen. Het forceert je tot acties die 
je misschien eerder niet had durven nemen om 
nieuwe klanten aan je te binden. Geen halfbakken 
acties of af en toe een social media post maar 
écht “out there” zijn en je niet voor 100% maar 
voor 200% geven. Zo is mijn bedrijf gegroeid  
en ben ik sales echt leuk gaan vinden. 

Je hebt ook in de periode voor Corona op  
business vlak ook aardig wat uitdagingen  
te verduren gehad. Toch ben je iedere keer  
sterker teruggekomen. Hoe krijg je dat  
voor elkaar? 
Het is belangrijk je te realiseren dat er een  
buiten- en een binnenwereld is. Van buiten  
lijkt het inderdaad alsof ik iedere keer sterker 
uit een tegenslag kom en dat is in feite ook  
zo, maar vergeet niet dat ik daarvoor in mijn 
binnenwereld een heel proces door moet. Ik  
heb ook gewoon gebaald en dagen gehad dat  
ik serieus nadacht over stoppen, het hoorde  
allemaal bij dat proces. Maar iedere keer  
opnieuw besloot  

“Durf jezelf te verkopen en durf je waarde  
kenbaar te maken aan je doelgroep. Spreek mensen  

aan, wees geïnteresseerd en biedt jezelf aan. De ander 
weet vaak niet eens dat hij of zij hulp nodig heeft.”

Fotografie: Laura Rose
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ik dat de enige manier om er doorheen te komen 
was door de beslissing te nemen om door te 
gaan. Ik laat de tegenslag toe, ik voel hem ook 
echt maar ik laat hem mij niet definiëren.  
Het zegt niets over mij en mijn kunnen maar  
het zegt iets over de omstandigheden waarin  
ik bij bevind. Daarnaast heb ik ook een groeiles 
te pakken. Dat is mijn veerkracht. 

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is om 
minder plannen te maken voor de toekomst en
meer bezig te zijn met de korte termijn. Als je 
me een jaar geleden naar mijn toekomstplannen 
had gevraagd had ik gezegd dat ik een keten van 
gyms op zou zetten.  Met de wetenschap van 
vandaag en de groei die ik nu meemaak heb ik 
gezien dat het niet gaat om de manier waarop ik 
mijn missie uitdraag maar om de grootte en je 
missie zelf. De manier waarop ontstaat vanzelf, 
verlies jezelf niet in de vorm want dat blokkeert 
je ontwikkeling. Om de vertaling naar het 
organizen te maken kan je missie zijn om heel 
Nederland rommelvrij te maken en misschien 
denk je wel dat je daarvoor een licentie of fran-
chiseformule moet ontwikkelen, maar stel dat je 
een boek schrijft of een online platform lanceert 

daarvoor in de plaats. Dan heb je 
toch je missie bereikt alleen in 

een andere vorm als dat je 
eerder bedacht had. Als je je 
blind had gestaard op die  
licentie had je het misschien 
niet kunnen realiseren door 
kosten of corona of iets  
anders. Als ik naar mijzelf 
kijk merk ik dat ik de sport-
school losgelaten heb en 
mij aan het ontwikkelen 

ben op andere gebieden 
waarin ik verder wil 

groeien, maar met 
nog steeds dezelf-

de missie in mijn 
achterhoofd.

Als afsluiting, zou je mijn lezers nog een  
ondernemersles mee willen geven? 
Mag ik er maar eentje kiezen? Ik geef je er  
graag een aantal.
1.  Durf jezelf te verkopen en durf je waarde  

kenbaar te maken aan je doelgroep. Spreek 
mensen aan, wees geïnteresseerd en biedt  
jezelf aan. De ander weet vaak niet eens dat 
hij of zij hulp nodig heeft.

2.  Investeer in sales skills, leer hoe je jezelf  
verkoopt. Verschuil je niet achter social  
media posts of weggevers maar leer hoe je 
een opdracht kunt halen uit een face to face 
gesprek. Leer netwerken, leer bellen want  
dat zijn je écht krachtige wapens. Een drukke  
ondernemer zit niet de hele dag op social  
media te wachten op jouw post of story.  
Maak jezelf dus op andere manieren kenbaar. 

3.  Durf een doel te stellen maar durf ook dienst-
baar te zijn. Wat ik hiermee bedoel is durf 
200% te geven aan een lead terwijl deze nog 
niet binnen is. Jij kan jezelf onderscheiden  
van de anderen als jij al in een voorstadium 
van de opdracht, dus bijvoorbeeld tijdens  
een kennismaking, te laten zien dat jij je  
voorbereid hebt en met een gedegen plan  
kunt komen. Daar scoor je punten mee.  
Durf iemand al te helpen voor jouw meter 
gaat lopen. 

Wat ik als laatste nog wil zeggen tegen jouw  
lezers is dat we leven in een snelle wereld. Ik 
heb zelf 3 personal assistants en het is zo’n  
verademing om hulp te krijgen rondom mijn 
agenda, structuur en organisatie. Het geeft  
mij de ruimte om mijn bedrijf verder te laten 
groeien. Jullie beroep is zo broodnodig voor  
de toekomst en ik weet 100% zeker dat als jij  
jezelf slim weet neer te zetten in de markt er 
heel veel business is. Ik raad iedere ondernemer 
die in de groei van zijn bedrijf zit een organizer 
aan, het geeft je focus en snelheid. Jullie geven 
het gevoel van overzicht en controle waardoor  
ik mijn handen weer vrij heb om te gaan. De 
markt veranderd, de wereld veranderd en  
iedereen staat open voor organiserende  
professionals, daar ben ik van overtuigd!

Meer weten over Claudio? Volg hem op  
instagram onder @claudio_fray of kijk op  
zijn website www.thefray.nl



Ook adverteren? Kijk op www.ilonavisker.nl/adverten of mail naar hallo@ilonavisker.nl
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@ORGANIZER_WORDEN

DAGBOEK VAN  
EEN ORGANIZER

Een dagje werken aan mijn opleiding!  •  Zelf ook maar eens mijn foto’s organiseren  •   
Rondje office centre, heerlijk om daar te struinen  •  PGB administratie doen, gelukkig  
houdt mijn leukste collega mij gezelschap  •  Mooi weer! Een middagje gespijbeld om  
met mijn SUP het water op te gaan  •  Laatste kwartaal van het jaar. Ik doe een blikopener- 
sessie om mijn  plannen helder te krijgen  •  Masterminden! eens in de maand kom ik samen  
met 2 collega ondernemers om over onze bedrijven te sparren  •  Ik heb een beamer gekocht voor  
de summerschool, de doos is in ieder geval goedgekeurd  •  Wandelen na een lange dag werken,  
even mijn hoofd leegmaken.



30  |  ORGANIZE!



ORGANIZE!  |  31

Inmiddels weten we het wel, mannen en vrouwen 
zijn anders. We zeggen niet voor niets al heel 
lang dat mannen van mars komen en vrouwen 
van venus. We denken anders, onze lichamen 
werken anders en onze hersenen zijn duidelijk 
anders verbonden. Daarnaast hebben vrouwen 
nog een andere hele belangrijke factor die  
meespeelt in hoe zij in elkaar zitten; hormonen. 
Ook wel horrormonen genoemd op bepaalde  
momenten in de maand. 

De menstruele cyclus beïnvloed je hele leven als 
vrouw, dat is een gegeven waar we niet omheen 
kunnen. De hormonen oestrogeen en progesteron 
staan in relatie tot het werk, (al dan niet)  
behaalde resultaten, relaties, communicatie en 
emoties. Maar ook focus en de mogelijkheid om 
doelen te stellen en te behalen zijn anders in 
elke fase van de cyclus. 
Als vrouw zijn je hormoonwaardes niet dagelijks 
hetzelfde en daarom is het onmogelijk om iedere 
dag hetzelfde te presteren. Het is dus belangrijk 
om je cyclus te leren kennen. Te weten hoe jouw 
lijf op de hormonen reageert. Wanneer je dat 
weet kun je er je voordeel mee doen wanneer  
je je taken en werkzaamheden in gaat plannen. 
Om het beste uit jezelf te halen en frustratie 
tegen te gaan moet je de juiste dingen op het 

juiste moment aanpakken om op die manier zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van onze op 
dat moment, sterkere punten. De belangrijkste 
boodschap is dat we (weer) moeten leren luis-
teren naar ons lijf en niet naar onze omgeving. 
Maar hoe weet je nu wat de juiste tijd is voor  
de juiste taak? 

De lente, de zomer, de herfst en de winter.
Het verloop van de cyclus kun je vergelijken met 
de seizoenen. Je doorloopt iedere keer de lente, 
zomer, herfst en winter. Niet iedereen zit even 
lang in elk seizoen. Wil je echt weten wanneer 
jij, of jouw klant, in welke fase zit? Dan is het 
raadzaam om een aantal maanden een dagboek 
bij te houden waarin je aangeeft hoe je je op 
welke dag voelt. 

Het merendeel van de professional organizers is vrouw, het grootste deel van onze klanten over
het algemeen genomen ook. Wij werken veel met methoden en technieken die er voor handen zijn.
Meestal zijn deze technieken gemaakt zijn door mannen, gebaseerd op het mannenbrein. Iets wat  
tot grote frustratie bij onze vrouwelijke klanten kan zorgen.

vrouwen
TIJDMANAGEMENT, 
WERKT HET VOOR  
MANNEN HETZELFDE ALS 
VOOR                     ? 
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De lente 
De dynamische, actiegerichte fase.  
Na de menstruatie stijgt het oestrogeenlevel waardoor je je beter gaat voelen en als 
het ware wakker wordt uit je winterdip. Je voelt je als nieuw, bent optimistisch en je 
energie begint weer te stromen. Dit is een perfect moment om doelen te stellen en  
eraan te werken. Met name korte termijn doelen haal je als een speer. Losse eindjes  
van oudere projecten knoop je zonder moeite aan elkaar en rond ze af. Omdat je deze 
periode meer op de ratio dan op het gevoel richt, kun je makkelijker knopen doorhakken. 
Het is dus een goede periode om beslissingen te nemen. Doordat je energielevel stijgt 
heb je minder slaap nodig en kun je langer doorwerken. En dit zijn alleen nog maar de 
voordelen die in relatie staan tot je planning.

 De zomer 
Je bent naar buiten gericht.  
Het oestrogeenniveau piekt in deze periode. Je zit vol energie en voelt je ‘on top of the 
world’. Deze energie straal je uit naar anderen waardoor dit een hele goede periode is  
om samen te werken en verbindingen aan te gaan. Plan in deze periode dus vooral veel 
netwerkgesprekken, workshops en intakes. Ze zullen je moeiteloos af gaan. Het nadeel 
van het naar buiten gericht zijn is dat je minder genegen bent om projecten of klussen 
af te maken. Die losse eindjes laat je liggen voor een andere keer. Niet erg, zo lang je 
er maar rekening mee houdt in je planning. 

De herfst 
Je creatieve fase. 
Na de ovulatie neemt het oestrogeenlevel een snoekduik naar beneden, maar gelukkig 
wordt dat gecompenseerd doordat het progesteron level stijgt. Je bent niet meer zo 
vol met energie als in de lente en de zomer, je voelt je wat onzeker en je krijgt vaak 
een sterke behoefte om even aan de rem te trekken. Emoties krijgen in deze fase vaak 
de overhand waardoor je je rot kunt voelen en niet meer zo rationeel naar je eigen 
werk kunt kijken. Het mooie van deze fase is dat je heel goed buiten het kader kan 
denken, waardoor de mooiste ideeën ontstaan. Schrijf ze op en werk ze later (in de  
lente) uit. In deze fase heb je ook behoefte aan orde en rust. Juist omdat je hoofd  
zo creatief is wil het oog voornamelijk rust zien. Een mooi moment om lekker op te 
ruimen in huis of op kantoor. Heb je een boek, verslag of artikel geschreven? Dit is  
een goed moment om het na te lezen, je bent heel secuur en kritisch.

De winter 
De fase voor reflectie. 
Zowel het oestrogeen als het progesteron level zijn in deze fase erg laag. Dit kan voor 
veel vrouwen een echte uitdaging worden om deze fase te doorstaan. Je komt in een 
emotionele rollercoaster terecht en alles waar je zin in kan hebben zijn slapen of met 
een dekentje op de bank liggen. Je hebt weinig energie en je kunt je wazig en vergeet-
achtig voelen. Wees deze periode lief voor jezelf en luister naar je lijf. Voor je het  
weet staat de lente weer voor de deur!
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Als je dit zo leest kun je je voorstellen dat  
een methode die zich richt op het consequent 
presteren, zoals de meeste planningstools van 
ons verwachten,  bij een vrouw alleen maar  
frustratie voortbrengt. Kijk bij het kiezen van 
een methode dus goed naar de persoon die je 
tegenover je hebt zitten, en maak maatwerk.  
Zo kan een simpele pomodoro-techniek jouw 
vrouwelijke klant heel goed helpen als ze in de 
lente haar plannen uitwerkt, en kan zij met de 
getting things done aanpak heel goed rekening 
houden met wat er wanneer ingepland wordt. 

Hoe fijn zou het zijn om zonder frustratie aan je 
to do lijst te werken. Het gevoel te hebben om 
begrepen te worden in plaats van het gevoel te 
falen omdat “dit ook al niet werkt”. 
Wij kunnen onze klanten dit gevoel meegeven 
door ze inzicht te geven in de invloed die hor-
monen hebben op onder andere het werk en de 
planning. Met deze kennis in ons achterhoofd 
pluk je daar zelf ook de vruchten van! 

Het gevoel te hebben om begrepen  
te worden in plaats van het gevoel te  
falen omdat “dit ook al niet werkt”. 
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Ik zie het nog zo voor me. Ik sta les te geven en we hebben het over manieren om je  
bedrijf in de picture te krijgen. Iedereen begint enthousiast met het delen van ideeën.  
Zelf spreek ik uit ooit nog eens een magazine te willen maken. Direct hoor ik; dan  
wil ik erin! Ijzer smeden wanneer het heet is noemen ze dat toch? Ik hou van die  
doortastendheid. Toen de plannen rondom Organize! concreter werden was zij  
dus ook één van de eerste die op mijn lijstje stond. 

Ik heb het over Erna Damen (43). Een energieke, 
enthousiaste aanstormend organizer uit Den 
Bosch. Ik vroeg haar naar haar achtergrond,  
beweegredenen én toekomstplannen.

Wat heb je hiervoor gedaan en hoe kwam je 
erop om professional organizer te worden?
Jarenlang heb ik met veel plezier bij de verf- 
balie van de Praxis gestaan, maar ik wist dat 
dit niet mijn eindstation was. Ik vond het leuk 
om mensen interieuradvies en kleuradviezen te 
geven, dus misschien kon ik daar iets mee doen? 
Toen mijn kapster vertelde dat zij oppas zocht 
voor 3,5 jaar besloot ik op haar kinderen te  
gaan passen en deze tijd te gebruiken om mij  
om te laten scholen en voor te bereiden op  
mijn carriereswitch.  

Ik vond het heerlijk om op de kinderen te passen 
en volgde in mijn vrije uren de opleiding tot  
interieurstylist. Maar toch twijfelde ik na  
de opleiding. Ik zag mijzelf niet zo snel als  
ondernemer starten in dit vak. Ik vond het te  
solistisch, miste een team of sparringspartner 
dus liet het nog maar even zo. 
Inmiddels paste ik al op bij meerdere gezinnen, 
waaronder bij mijn zusje. Ze woont in een mooi 
groot huis maar had altijd last van magneet- 
plekken waar spullen zich opstapelden. Zij liet 
mij mijn gang gaan in haar huis en was altijd 
superblij wanneer ik lekker had opgeruimd.  
Toen realiseerde ik mij dat ik misschien niet  
zozeer alleen goed was in het stylen, maar  
ook in het opruimen en orde aanbrengen en zo 
ben ik uiteindelijk bij jouw opleiding terecht  
gekomen en voelt de cirkel wel rond. 

Doordat je opleiding klassikaal was had je al 
gelijk contact met een leuke groep mensen en 
met één ervan bel ik nog regelmatig. Daarnaast 
kunnen we bij jou terecht met ondernemers- 
vragen en heb ik echt het idee dat we het met 
zijn allen doen. Ook doordat we natuurlijk eens 
in de 6 weken bij elkaar komen. 

Wat zijn je plannen voor de komende tijd? 
Ik heb een hele gave en grote stylingklus  
binnengehaald waar ik de komende periode  
zoet mee ben. Daarnaast is mijn website bijna  
af en kan ik gaan flyeren en starten met mijn 
zichtbaarheid. Voor de iets langere termijn  
heb ik een hele leuke workshopserie in mijn 
hoofd die ik uit wil werken en daarnaast wil  
ik natuurlijk lekker aan het werk bij mijn  
klanten thuis.

Waar sta je over 5 jaar? 
Over 5 jaar werk ik samen met een aantal andere 
collega’s en worden mijn workshops landelijk 
gegeven. Daarnaast werk ik 3 dagen bij mijn 
klanten, zodat ik de andere dagen mijn creativi- 
teit kan laten stromen. Er liggen nog heel wat 
leuke plannen op de plank (nu al) maar het is 
zonde om ze daar te laten liggen. Ik wil niet 5 
propvolle dagen vol afspraken en verantwoorde-
lijkheden en ik wil geen personeel. Maar gewoon 
op regelmatige basis contact met anderen zoals 
jij nu faciliteert vind ik we heel fijn, dat hou ik 
er dus graag in.

Wil jij Erna blijven volgen? Dat kan via  
www.netjesstaatopgeruimd.nl en op Instagram 
via @netjes.staat.opgeruimd

“Zij liet mij mijn gang 
gaan in haar huis 

 en was altijd superblij 
wanneer ik lekker had  

opgeruimd.”

STARTER IN THE  
SPOTLIGHT
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De internationale bestseller Miracle Morning van 
Hal Elrod heeft al tienduizenden mensen geholpen 
grote veranderingen in hun leven door te voeren. 
Zijn Miracle Morning Methode leerde hen een succes- 
voller maar vooral een rijker en bevredigender 
leven te leiden. Met deze praktische methode leer 
je om in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe  
gewoontes te werken aan meer focus en zelfbewust- 
zijn. En dat allemaal voor acht uur 's ochtends! 

Omdat de methode simpel is maar wel grote  
resultaten beloofd vond ik dit een mooie  
uitdaging voor de dames van het testpanel,  
en voor mezelf natuurlijk.

De Miracle Morning regels
Volgens Hal zou je je wekker elke dag een uur 
eerder moeten zetten. De avond van tevoren 
maak je een to do list voor de dag erna en zet je 
je wekker aan de andere kant van je slaapkamer 
zodat je niet kunt snoozen. Als de wekker gaat 
sta je direct op, poets je je tanden, neem je een 
groot glas water, plens je wat water in je gezicht 
en vul je het uur met de life S.A.V.E.R.S

Silence, Affirmations, Visualisation, Exercise, 
Reading, Scribing, ofwel: stilte, affirmaties  
(korte, motiverende en positieve zinnetjes die  
je tegen jezelf zegt), visualiseren, bewegen,  
lezen en schrijven. De volgorde mag je zelf  
bepalen, de lengte van de oefeningen ook.  
Volgens Elrod ga je met deze oefeningen zin  
krijgen om elke ochtend eerder op te staan,  
alsof het de ochtend van je verjaardag of  
kerst is. Klinkt geweldig toch? 

Wat belooft The Miracle Morning voor resultaten?
The Miracle Morning klinkt eenvoudig en mis-
schien ietwat zweverig en lekker “Amerikaans”, 
maar het helpt je je dag energieker en positiever 
te beginnen wat effect zal hebben op je gezond-
heid en persoonlijke en zakelijke leven.  
Heel eerlijk, hoe meer ik erover lees, hoe  
enthousiaster ik word. 

Mijn Miracle Morning
De dag nadat ik het boek las ben ik begonnen om 
mijn eigen Miracle Morning routine uit te stip-
pelen, De testweek heb ik als volgt ingepland.

–  Om 06:30u opstaan en zonder te snoozen mijn 
bed uit om mijn tanden te poetsen, gezicht op 
te frissen en een groot glas water te drinken.
Dit is wanneer het geen vakantie is mijn  
normale tijd. Maarja het is vakantie én we  
hebben een hittegolf. Ik besluit dus even lief  
te zijn voor mijzelf. 

-  Een minuut stilte. Proberen mij te focussen op 
mijn ademhaling en niet op mijn gedachten.

–  Sportkleding aan en een 7 minute workout 
doen, of de hoela hoep weer afstoffen en  
10 minuten hoela hoepen 

–  Een aantal pagina’s van een boek lezen  
(ongeveer 10 minuten)

–  De dag doornemen qua prioriteiten en wat  
ik sowieso gedaan wil hebben, deze dag  
vervolgens visualiseren

-  Schrijven in mijn (voor deze week in het leven 
geroepen) dagboek

-  Douchen en tijdens het douchen mijn  
affirmaties opzeggen. 

Als ik het opschrijf  
klinkt het allemaal 
easy peasy maar ook 
wel heel onwennig. 
Ik zie mezelf nog 
niet hardop een 
affirmatie uitspreken  
bijvoorbeeld. Maar- 
goed we gaan 
het zien...

TESTPANEL

DE MIRACLE MORNING



DONDERDAG, DAG 1
Omdat ik het boek op woensdag las en direct wilde  
beginnen start ik mijn test middenin de week. De wekker 
ging om 6:30 en zonder erover na te denken kwam ik  
mijn bed uit en liep naar de badkamer om mijn tanden te 
poetsen. Grappig om te merken dat je je met een frisse 
mond direct wakkerder voelt. Ook het grote glas water 
was meer dan welkom na weer een warme plaknacht. Stil 
zijn lukte, maar mijn gedachten stilzetten (en houden)  
was lastig. In plaats van eerst te sporten ben ik eerst gaan  
lezen. Als ik lees vergeet ik vaak alles om mij heen, ik moest 
dus echt de wekker op 10 minuten zetten hiervoor. 

Vervolgens pakte ik mijn notitieboek en begon met schrijven. 
Omdat ik een lamme hand kreeg ben ik na ongeveer 5 minuten  
gestopt en pakte ik mijn workout app. Het sporten was pittiger dan  
verwacht, helemaal omdat het zelfs in de ochtend al belachelijk warm is  
deze week. Na het sporten stapte ik onder de douche voor de grootste uitdaging;
de affirmaties. Ik had er de vorige avond al een paar opgeschreven die ik wilde gebruiken. Toen ik 
begon voelde ik me ongemakkelijk en dacht laat maar.  Gelukkig herpakte ik mijzelf op tijd en zei toch 
mijn gekozen affirmaties op. Nog niet van harte en met volle overtuiging maar ik heb ze wél gedaan. 
Ik ben klaar voor de dag!

VRIJDAG, DAG 2 
Gisteren liep mijn dag totaal niet als van tevoren gevisualiseerd, toch weerhield het mij er niet van  
om vanochtend gewoon weer te visualiseren dat het deze dag wél zou lukken. Het op tijd opstaan 
lukte ook vandaag weer en op de affirmaties na verliep deze ochtend vlekkeloos. Ik merk nog steeds 
weerstand bij de affirmaties, hoop dat deze minder wordt als ik het vaker doe. 

DAG 3 EN 4
Weekend, dus de wekker een uurtje later gezet. De temperatuur is eindelijk weer een beetje gedaald 
dus ik wil deze dagen zo goed mogelijk benutten om mijn achterstanden weg te werken. Even wankel 
ik op zaterdagochtend en wil de routine overslaan om direct aan mijn to-do lijst te beginnen. Toch  
doe ik het niet en daar word ik voor beloond; ik ga als een speer door mijn lijst heen. Zo snel, dat ik  
op zondag zelfs al wat voor kan werken. 

DAG 5 T/M 7
In de loop van dag 5 voel ik mij niet lekker en binnen een paar uur ga ik van niks aan de hand naar  
tegen de 40 graden koorts. Voor de zekerheid laat ik een Corona test doen maar deze is gelukkig  
negatief. Toch ga ik mij alleen maar slechter voelen en breng deze dagen slapend door. Mijn week  
is dus al snel ten einde. 

MIJN CONCLUSIE
Ik ga zeker verder experimenteren met deze routine, merk dat ik de dag energieker begin en de hele 
dag meer focus heb. Ik ga wel een paar hele duidelijke afspraken met mijzelf maken wanneer ik dat 
“mag” doen. Omdat ik de laatste tijd heel slecht slaap wil ik eerst mijn nachtrust en energie weer  
onder controle krijgen. Pas als ik weer uitgerust ben mag ik eerder mijn bed uit, want nog een keer  
zo gevloerd worden door koorts zie ik niet zitten.
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41 jaar geleden werd 
ik op een koude 
februari dag geboren en mijn
ouders hebben mij de naam Ilanit 
gegeven. Inmiddels ben ik 11 jaar  
getrouwd met Dennis en we hebben een 
geweldige dochter Gilana. Wij wonen in 
Aalsmeer. Ik zit nu in de opstart fase 
van mijn bedrijf als Personal Organizer. 
Ik voel mij het prettigst in de natuur, 
op mijn yogamat en als ik mag genieten 
van lekker eten met geliefden en  
vrienden. 

Ik heb Majolie, Ilanit en Ilona 5 dagen laten testen hoe de Miracle Morning routine in hun leven past. 

Wat was het eerste wat bij je opkwam  
toen je hoorde van de miracle morning? 
Er ging een soort “lampje” branden. Ik had  
al weleens gehoord van deze methode. In de 
praktijk had ik er nog nooit iets mee gedaan. 
 
Hoe laat ben je opgestaan? 
Ik ben om 08.00 uur opgestaan. De week viel  
in mijn vakantie.  

Heb je alle SAVERS gedaan?
Ja, ik heb alle SAVERS gedaan! 

Wat waren jouw uitdagingen? 
Vooral het verplicht uit je bed gaan terwijl je 
weet dat je nog een uurtje kunt blijven liggen. 
Ik ben geen ochtendmens dus dat verklaart  
een hoop.  

Wat heb je er van geleerd?
Ik vind alle SAVERS erg mooi! Goed ook om er 
echt tijd voor vrij te maken. Je bent er op die 
manier heel bewust mee bezig. Het blijft ook 
onder de aandacht. Je onderneemt daardoor  
ook meer actie.  

Ga je er mee door in de toekomst? 
Ik zou de week in de toekomst graag nog een 
keer overdoen als ik geen vakantie heb. Kijken 
of er dan nog een ander gevoel ontstaat. 

Heb je tips voor mensen die er mee willen  
beginnen? 
Tips voor andere mensen; sta er voor open!  
Probeer het gewoon, wie weet levert het jou 
heel veel op. 

Mijn naam is Majolie Aarendonk. Ik ben 
eigenaar van “de Praktische Motivatie 
coach”! Ik help mensen bij het vinden  
van de juiste, passende structuur om  
hun doelente bereiken. Dit kan op allerlei 
gebiedenzijn. Op organisatorisch vlak,  
een bepaalde lifestyle of op sportief vlak. 
Met een praktische inslag en de juiste  
motivatie gaan wij je doel behalen!
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Wat was het eerste wat bij je opkwam  
toen je hoorde van de miracle morning? 
Yes, net waar ik behoefte aan had.
 
Hoe laat ben je opgestaan? 
Ik ben om 6:30 uur opgestaan 

Heb je alle SAVERS gedaan?
Ja 

Wat waren jouw uitdagingen? 
Meteen uit bed springen 

Wat heb je er van geleerd?
Dat ik discipline heel lastig vind.  
En dat Miracle Morning echt werkt!! 

Ga je er mee door in de toekomst? 
JA!

Heb je tips voor mensen die er mee willen  
beginnen? 
Wees niet te streng voor jezelf. Wanneer  
het niet lukt om alle SAVERS te doen, doe  
wat wel lukt en of kort ze in.Later kan je  
weer uitbreiden. Ik heb bijvoorbeeld het  
weekend over geslagen omdat ik voelde dat  
ik mijn slaap nodig had. Maar om het een  
routine te krijgen is het wel nodig om elke  
dag om een vaste tijd op te staan.

Ik ben Ilona Duivenvoorden, 44 jaar,  
getrouwd en moeder van 2 tienerdochters. 

Ik werk als freelance recruiter. Ik heb bij 
Ilona de “Summerschool” gedaan en hoop  
binnenkort voor mezelf te kunnen  
beginnen als professional organizer.

Wat was het eerste wat bij je opkwam toen  
je hoorde van de miracle morning? 
Eerlijk? ‘Oeiiii, dat gaat heftig worden’,  
was het eerste wat ik dacht.
 
Hoe laat ben je opgestaan? 
Omdat wij op dit moment vakantie hebben  
ben ik er om 07:00 uit gegaan.  

Heb je alle SAVERS gedaan?
Ik heb het wel geprobeerd, maar ik merkte  
dat niet alles mij ligt. De affirmaties vind  
ik wel het lastigst. Of dat een kwestie van 
wennen is zal de tijd leren. 

Wat waren jouw uitdagingen? 
De grootste uitdaging vond ik het om nu  
eens tijd voor mezelf op te eisen. Over het  
algemeen ga ik ’s ochtends gelijk “aan” en 
spring gelijk in de “ik regel het allemaal  
wel” modus. Wat ook wel een dingetje was  
is onze pup van 11 mnd, die dolblij was met 
iemand die zo vroeg al op was. 

Wat heb je er van geleerd?
Dat het goed is om even tijd voor jezelf te  
nemen. In alle rust even alleen met jezelf  
bezig zijn is echt heel fijn! 

Ga je er mee door in de toekomst? 
Dat is wel mijn bedoeling. Maar nu ga  
ik eerst van mijn vakantie genieten!

Heb je tips voor mensen die er mee willen  
beginnen? 
Pak de dingen eruit die jou liggen. Als niet  
alle SAVERS bij jou passen, denk ik niet dat  
het zinvol is om tegen wil en dank het hele 
rijtje af te werken. Dan ga je volgens mij  
aan het doel voorbij.
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Het beroep van de toekomst?
In 2017 riep de Nationale Beroepengids Professional 
Organizing uit tot beroep van de toekomst.
Zij gaven hierbij de motivatie dat de vraag naar 
Professional Organizers toeneemt en in ver-
schillende vormen terugkomt en dat daarom ons 
beroep perspectief biedt. Heel fijn om tehoren 
natuurlijk, maar waarom neemt de vraag toe en 
wat is de problematiek waar onze klanten tegen-
aan lopen? Waar liggen onze kansen de komende 
jaren en waar moeten we rekening mee houden?

Deze vragen stelde ik aan Geertje Ruitenburg, 
digital consultant bij Raevels. Voor haar werk
volgt zij de ontwikkelingen in de markt en kijkt 
ze hoe de consument, onze toekomstige klant 
dus, zich hierin beweegt.

Toen ik haar vertelde dat professional organizing 
een toekomstberoep is kon zij dit heel goed  
begrijpen. De markt is immers in beweging op 
een manier die voor ons heel gunstig is.

PROFESSIONAL  
ORGANIZER, HET  
BEROEP VAN JOUW  
TOEKOMST?

Beroepen ontstaan en beroepen verdwijnen of veranderen. De snelheid van verandering in  
de maatschappij is echter enorm toegenomen. Welke veranderingen spelen er en welke behoeften 
ontstaan daaruit? In deze rubriek vraag ik experts buiten ons vakgebied naar hun visie op de  
toekomst van organiserende ondernemers.
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Trends, ontwikkelingen en kansen
Door de komst van computers zie je de trend dat 
er om ons heen meer en meer geautomatiseerd
wordt en dat er taken en functies overgenomen 
worden door computers. 

Welke beroepen blijven er dan over? Dat zijn  
de beroepen die menselijke skills vragen zoals 
creativiteit, organisatietalent en de zogenoemde
“softskills”, het begrijpen van emoties van  
mensen. Precies al die dingen waar je als  
organizer mee te maken hebt. Tegelijkertijd 
maken die automatiseringen dat er steeds meer 
van ons gevraagd wordt. De wereld gaat steeds 
sneller en dat betekent dat wij meer afleiding 
en keuzes hebben. Sneller moeten handelen en 
schakelen en dat daar ook steeds meer mensen 
moeite mee krijgen. Ook hier komen onze  
kwaliteiten weer om de hoek kijken.

Naast dat ons beroep veranderd en ontwikkeld, 
zie je die lijn ook doorgetrokken worden naar 
het ondernemerschap. Voor jou als starter biedt 
dat ook weer mooie kansen. Zo is social selling 
belangrijker geworden dan een hele mooie (en 
dure!) website en hoef je niet direct groots uit  

te pakken, wat je gelijke kansen geeft met  
een gevestigde ondernemer die wel al bepaalde 
investeringen heeft kunnen doen.

Wil je het complete interview zien waarin  
we verder ingaan op de kansen en mogelijk- 
heden voor professional organizers en andere 
organiserende professionals in de komende  
jaren? Je vindt hem op de website  
www.ilonavisker.nl onder het kopje inspiratie.

De markt is immers 
in beweging op een 
manier die voor ons 
heel gunstig is.



BIJ WIE ZOU JE WELEENS BINNEN  
WILLEN KIJKEN?

Iedere maand stel ik je een vraag op instagram, de leukste antwoorden
verzamel ik hier voor jullie. Afgelopen maand was dit de vraag, met eronder  

de leukste antwoorden.

SOCIAL WALL

Social wall

Bij jou!

Social wall

Bij de buren
Social wall

Bij Willem Alexander  
en Maxima

Social wall

Bij jou of een collega  
personal organizer 

Social wall

Bij mijn ex en zijn  
nieuwe vriendin ORGANIZING  

AROUND THE GLOBE:  
BINNENKIJKEN IN  
ANDERE LANDEN
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IN DE VOLGENDE  
ORGANIZE!

Iedere maand stel ik je een vraag op instagram, de leukste antwoorden
verzamel ik hier voor jullie. Afgelopen maand was dit de vraag, met eronder  

de leukste antwoorden.

SOCIAL WALL

NIEUWE 
THEMA:

 
GROEI

ORGANIZING  
AROUND THE GLOBE:  

BINNENKIJKEN IN  
ANDERE LANDEN

WERKEN MET  
JE BLAUWPRINT.  

MAAK JE UITDAGINGEN 
 ZICHTBAAR OP 
EEN CREATIEVE

MANIER

CAPSULE WARDROBE:  
WAT IS HET EN  

HOE ZORGT  
DIT VOOR MEER  

RUIMTE IN  
JE KAST?

EN DE VASTE RUBRIEKEN:

- HOE DOET ZE DAT TOCH?
- LET’S TALK LEGAL
- TESTPANEL
- WANNAHAVES 
-  DAGBOEK VAN EEN  

ORGANIZER

HET DUBBEL ZO DIKKE T WEEDE DEEL 2 IS  
MEDIO MEI/JUNI 2021 BESCHIKBAAR.

Interview met Kiran Visser  
van Blossom Fashion & Lifestyle 

“Mijn carrière- 
pad heb ik  

uitgestippeld met  
mijn eigen winkel  

als einddoel” EN NOG VEEL MEER!
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• 4 dagen les in  
een kleine groep  

(max. 10 personen)
• Lesboek en lesmateriaal 

• Aan de slag bij je proefklant
• Naslagwerk in een online  

leeromgeving
• Besloten facebook- 

groepvoor vragen  
en support 

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN OF SCHRIJF JE IN VOOR  
DE GRATIS MASTERCLASS OP WWW.ILONAVISKER.NL

WORD  
PROFESSIONAL  
ORGANIZER!

HERKEN JE DAT HEERLIJKE GEVOEL VAN THUIS- 
KOMEN IN EEN OPGERUIMD HUIS? OVERZICHT IN JE  
AGENDA? GRIP OP JE TIJD EN TAKEN? EN WIL JE DAT  

ANDEREN DAT GEVOEL OOK KUNNEN ERVAREN? 

Leg in 4 dagen een gedegen basis voor jouw  
organizingspraktijk met de basisopleiding  
professional organizer van Ilona Visker  
Coaching voor Groei. 


