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EDITORS NOTE  
Wat superleuk: jij bent een van de lezers van deze eerste Nederlandse  
opruimglossy! Terwijl er al talloze boeken en zelfs tv-series over opruimen 
zijn, was er nog geen magazine over te krijgen. Tot nu toe tenminste, want... 
hier is Organize!: een nieuw fris magazine over opruimen en organiseren.

Met Organize! en de bijbehorende online community, wil ik je laten zien  
dat opruimen en organiseren leuk kunnen zijn en veel positieve effecten 
hebben op je dagelijkse leven. Ik wil je inspireren om aan de slag te gaan,  
met herkenbare verhalen, handige tips en goed uitvoerbare, praktische  
adviezen. Vanuit flow en plezier bereik je namelijk ontzettend veel. En  
of je nu al heel georganiseerd ben of er wel wat hulp bij kunt gebruiken,  
de Organize! is leuk voor iedereen. 

In deze eerste editie lees je hoe structuurliefhebber Roel zich staande houdt 
in een huishouden met drie chaoten. Twee van mijn collega professional  
organizers, die mensen helpen bij opruimen en organiseren van hun spullen 
en ruimtes in huis, geven een kijkje bij henzelf thuis. Heb je kinderen? Dan 
kun je misschien wel wat tips gebruiken over hoe je kinderen spelenderwijs 
kunt leren opruimen. Of lees hoe het toch kan dat je van sommige spullen 
maar geen afscheid kunt nemen en leer hoe je dat toch kunt doen. 

Genoeg te lezen en mocht je er geen genoeg van kunnen krijgen, dan nodig  
ik je van harte uit om online verder te lezen en samen met de rest van de 
community aan de slag te gaan. Lid worden van de Organize! Community  
kan door je gratis in te schrijven op www.ilonavisker.nl/letsorganize. 

Zie ik je daar?

 Senior professional organizer en 
 founder van Organize!

PS ik hoor graag wat je van de Organize! vindt. 
Laat je het mij weten? 

Liefs Ilona

COLOFON
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Organize! is een uitgave van Ilona Visker coaching voor Groei
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Bewaarcriteria
Sommige dingen wil je diep in je hart 
wel kwijt, maar stel dat je man, oma, 
moeder of wie dan ook zich beledigd 
gaat voelen? Soms weet je niet zeker 
of je er ooit nog gebruik van gaat  
maken, of bewaar je het voor  
iemand anders.

Wanneer je dit soort spullen tijdens 
het opruimen tegenkomt, stel  
jezelf dan voor ieder voorwerp de  
volgende vragen:

• Heb ik het de afgelopen tijd gebruikt?
•  Ga ik het in de nabije toekomst  

gebruiken?
• Word ik er blij van? 
•  Wil ik dit in mijn huis koesteren en 

verzorgen?
• Is het heel?
 
Als je minimaal één van deze vragen 
met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan kun 
je het gerust weer terug in de kast 
zetten. 

OPRUIMEN: KEUZES  
MAKEN EN LOSLATEN 
Opruimen is een intensieve bezigheid. Het is niet even een kwestie van het  
verplaatsen van spullen, het is een proces dat aan elkaar hangt van beslissingen. 
Continue vraag je jezelf af of je iets moet houden, wat je ermee gaat doen en 
waar je het op gaat bergen. Sommige keuzes zijn makkelijk: het al dan niet  
houden van een ovenschaal zal een stuk makkelijker zijn dan de keuze wat je  
met het servies van oma doet. Hoe kun je je ontdoen van spullen die niet meer  
bij je passen, zodat je je in huis alleen nog laat omringen door de zaken waar  
je blij van wordt, of die je nodig hebt? 

Gekregen spullen kunnen je  
een schuldgevoel geven
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Cadeaus
Gekregen spullen zijn vaak goed- 
bedoeld maar kunnen je ongewild een 
schuldgevoel geven.  Je denkt: ‘mijn 
tante bedoelde het zo goed’, ‘dit is 
het enige wat ik nog heb van mijn 
oma’, ‘mijn schoonmoeder verwacht 
wel dat wij dit bewaren en stel dat ze 
er opeens om vraagt?’ Hoe ga je daar 
nu mee om? Met al die spullen die 
met de beste bedoelingen gegeven 
zijn? Het is zonde als deze in de  
kast weggemoffeld worden.  
Maar waarom zou je deze spullen  
houden? Uit schuldgevoel? Even voor 
de duidelijkheid, ik heb het hier niet 
over spullen waar je blij mee bent.  
 
Om een antwoord te krijgen op de 
vraag of je het gegevene moet houden, 
kun je het ook eens van een andere 
kant bekijken. Probeer de rollen om  
te draaien; stel je geeft een mooi 
cadeau aan je moeder. Je moeder was 
er op dat moment erg blij mee maar 
inmiddels staat het alleen nog maar 
in de kast, omdat ze bang is dat ze jou 
er mee kwetst als ze het weg doet. 
Zou jij je daar prettig bij voelen? Of 
heb je liever dat ze het verkoopt of 
weggeeft aan iemand die er heel erg 
blij mee is en zij weer ruimte heeft 
voor de spullen die ze nu graag ziet  
of gebruikt? 
 
Bij spullen die je van anderen krijgt,  
is het belangrijk om goed na te  
denken voor je iets aanneemt. Krijg  
je ongevraagd iets wat iemand zelf 
niet gebruikt en ga jij het hoogst-
waarschijnlijk ook niet gebruiken? 
Neem het dan niet aan en vraag de 
gever het te geven aan iemand die  

er wel iets mee gaat doen. Ben je jarig 
en vragen mensen wat je wilt hebben? 
Vraag dan eens of mensen een  
gezamenlijk cadeau willen geven, of 
vraag herinneringen. Samen lunchen, 
een dagje sauna, een wandeling met 
warme chocolademelk bijvoorbeeld. 
Mooie herinneringen met lieve 
mensen zijn dierbaarder zijn dan 
spullen! Je kunt ook dingen vragen 
die op gaan. Denk aan doucheschuim 
of scrub, een doos luxe chocolade, 
lekkere hapjes of een fles wijn...

Plakspullen
Herken je het gevoel dat je sommige 
spullen tijdens het opruimen steeds 
weer tegenkomt, omdat je niet zo 
goed weet wat je er mee moet? Vaak 
zijn het dingen die je wel weg zou 
willen gooien maar niet weg kúnt 
gooien, ze plakken aan je vast als  
een soort lijm. Maar wat is die lijm en 
waarom plakt het ene voorwerp meer 
dan het andere? De lijm bestaat als het 
ware uit een brei van herinneringen, 
verwachtingen en emoties. 

Als je veel  
waarde hecht aan 

oma’s servies,  
waarom staat het 

dan op zolder?

Oude lijm
Het voorwerp kan plakken door  
verschillende soorten lijm. Oude  
lijm uit een verleden, bijvoorbeeld 
herinneringen die je bij bepaalde 
spullen hebt, zoals aan vakantiesou-
venirs, het eerste pakje van je kind 
of je vriendenboekjes uit je eigen 
jeugd. Maar ook spullen uit de 
erfenis van je oma, je ouders 
of die ene lievelingstante. Je 
bewaart ze uit schuldgevoel, 
of omdat je bang bent dat de 
herinnering aan een persoon of 
gebeurtenis vervaagt. Nu zal 
ik je zeker niet zeggen dat je 
alles wat je aan een verleden 
doet denken de prullenbak 
in moet, absoluut niet. 
Wel wil ik je uitdagen

om er eens over na te denken waarom 
het servies van oma, wat je absoluut 
niet weg wil doen, al jaren in een 
hoek op zolder staat. 
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Als je er zoveel waarde aan hecht, 
hoor je het dan niet met veel  
plezier te gebruiken? Of in het zicht 
te hebben staan om er dagelijks  
van te genieten? 

Toekomstlijm
Een tweede soort lijm is de lijm van 
toekomstige verwachtingen. In dit 
geval geven die spullen weer wie je 
zou willen zijn. Wil je bijvoorbeeld 
een fit iemand zijn die veel beweegt, 
dan heb je misschien fitnessapparaten 
en andere sportspullen die daar model 
voor staan. Als het gaat om iemand 
die je graag zou wíllen zijn, en niet 
bent, liggen alle aangeschafte items 
stof te vangen en waardevolle ruimte 
in te nemen. Zelf heb ik ooit, tijdens 
mijn eerste zwangerschap, het idee 
gehad dat het leuk zou zijn als ik zelf 
kleertjes en knuffels kon naaien. Ik 
ben tijdens mijn verlof op cursus 
gegaan, heb in mijn enthousiasme 
een naaimachine, scharen, spelden, 
stoffen en aanverwante artikelen 
gekocht. Ik ben tijdens mijn verlof 
lekker bezig geweest, maar eenmaal 
weer aan het werk had ik er de tijd 
niet meer voor. Nog jaren nadat ik  
begonnen was met de naailes heb 
ik het idee gehad dat ik wat met die 
naaimachine ‘moest’ doen. Als ik hem 
zag, voelde ik mij schuldig en baalde 
ik dat ik nooit de tijd had genomen 
om wat te maken. Ik had volgens de 
docente en mijn oma aanleg, dus 
waarom deed ik er dan niets mee? 
Op een gegeven moment was ik het 
zat en heb de naaimachine met alle 
toebehoren op Marktplaats gezet. 
Het meisje dat hem op kwam halen 
was er dolgelukkig mee en ik was blij. 

Opgelucht dat ik nu eindelijk niets 
meer hoefde te doen wat blijkbaar 
niets meer voor mij was. Ik kreeg 
weer ruimte in mijn hoofd voor nieuwe 
hobby’s, omdat ik de druk van het 
moeten naaien niet meer ervaarde. 
Wat was dat een heerlijk gevoel! 

Loslaten
Loslaten klinkt alsof je alleen maar 
afscheid neemt. Maar dat is te  
negatief bekeken. In bovenstaand 
voorbeeld laat ik zien dat het loslaten 
van mijn naaimachine en de gedachte 
dat ik er nog iets mee moest doen, 
ruimte maakte voor andere dingen  
in mijn leven. Dingen die op dat  

moment bij mij pasten. Door los te 
laten kies je vol overtuiging voor  
datgene dat je nú belangrijk vindt.  
Je kiest voor kwaliteit, voor rust en  
je kiest ervoor om meer tijd over  
te houden. Loslaten is eigenlijk een 
heel positieve actie. Minder spullen  
is daarnaast ook makkelijker  
organiseren. Minder afleiding en  
minder keuzes maakt het makkelijker 
om te focussen op wat je echt  
belangrijk vindt. Win-win toch? 

Loslaten maakt ruimte voor  
andere dingen in je leven
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WAT ER OP MIJN  
TO DO LIJSTJE STAAT:  

STOFZUIGEN,  
WAS OPRUIMEN, 
ADMINISTRATIE  

DOEN. 

WAT IK TOT NU TOE  
AL GEDAAN HEB:  
THEE DRINKEN,  

TEMPTATION ISLAND  
KIJKEN EN EEN  
MIDDAGDUTJE 
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WANNA sees
Vind jij het ook zo heerlijk om  
opruimprogramma’s te kijken? 
Hier vind je interessante  
documentaires en de  
leukste series.

GET ORGANIZED WITH THE 
HOME EDIT
Professional organizers Lea en 
Joanna helpen hun klanten én 
celebs aan een opgeruimd huis. 
Wees voorbereid op veel ‘oh my 
god, oh’s, ah’s’ en hysterie, maar 
verlekker je tegelijkertijd aan  
de prachtige ingerichte garages 
en inloopkasten. Heerlijke  
wegkijk tv.
Seizoen 1 is nu te zien op Netflix 

MINIMALISM
Hoe is het om als minimalist in het leven te staan? De documentaire laat  
je inzien dat je niet gelukkig wordt van spullen en zet je aan het denken 
over wat belangrijk is in het leven. 

‘Minimalism’ is te zien op Netflix

BEWAREN 
In de documentaire bewaren gaat Digna Sinke op 
zoek naar de reden waarom we dingen bewaren. 
Zelf is ze een verzamelaar en gaat in gesprek met 
minimalisten die het tegenovergestelde doen.  
 
Deze documentaire van 2Doc is te zien  
op NPO Start

FILTHY HOUSE SOS
Volg Jon en Brennan die ver- 
waarloosde huizen omtoveren 
tot een leefbare plek. Niet alleen 
heerlijke tv om naar te kijken 
met verhalen die je raken, maar 
de handige schoonmaaktips  
vliegen je ook om je oren.  
 
Je kijkt ‘Filthy  
house SOS’ op TLC

ONS HUIS VOL SPULLEN
In dit realityprogramma gepresenteerd door Lieke van Lexmond zie je dat 
opruimen zo’n groot probleem kan zijn dat het uiteindelijk een wissel trekt 
op het gezin en de relatie. Opruimcoach Zamarra biedt hulp en oplossingen 
als de gezinnen zelf het niet meer kunnen. 
 
‘Ons huis vol spullen’ is te zien op Videoland

HET SUCCES VAN DE  
KRINGLOOPWINKEL
Hoewel deze serie niet over  
opruimen gaat, is het toch zeker 
een kijktip. Deze hartverwarmende 
vijfdelige documentaireserie  
laat zien dat de kringloopwinkel 
niet alleen qua spullen, maar ook  
qua mensen vol verborgen  
parels zit.

‘Het succes van de kringloop-
winkel’ is te zien op NPO Start
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Nicole Schmitz is professional  
organizer en woont met haar man en 
zoon in Voorhout. Met haar bedrijf 
WoongelukT staat zij anderen met raad 
en daad bij met opruimen en inrichten 
van hun huis. Heeft zij haar huis altijd 
tiptop in orde of is het ook wel eens 
een rommeltje? 

Nicole lacht: “Eigenlijk is het bij  
ons thuis altijd vrij netjes. Natuurlijk  
hebben we ook wel wat rommel- 
plekken in huis. Vorig jaar zijn we 
verhuisd naar een ruime woning. 
Ondanks dat we veel ruimte hebben, 
kozen we bewust wat er mee ging 
naar het nieuwe huis. En zelfs toen  

we hier al woonden, heb ik nog een 
keer spullen gesorteerd en weg- 
gedaan. De verhuizing heeft me ook 
doen besluiten om als professional 
organizer anderen te helpen bij het 
voorbereiden van een verhuizing.  
Ik had alles ver van tevoren goed  
gepland. Ik kon na de verhuizing  
alle spullen zo kwijt in de kasten.”  
Dat klinkt efficiënt, maar vraagt vast 
ook wel wat inspanning. De vraag  
is dan ook wat het opruimen Nicole 
oplevert. Ze legt uit: “Ik heb rust in 
mijn hoofd als het opgeruimd is om 
mij heen. Ik word daar zo blij van.  
Als het thuis niet opgeruimd of 
schoon is - ik ben best een poets-

bij de   
ORGANIZER THUIS

Als je anderen adviseert hoe om te gaan met het opruimen en  
organiseren van spullen en ruimtes in huis, krijg je als organizer  

vanzelf de vraag hoe je dat thuis zelf eigenlijk aanpakt. Twee  
organizers geven openheid van zaken.

Fotografie: Irene Hilhorst fotografie 17  |  ORGANIZE!
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freak- kan ik niet goed ontspannen. 
Op een zomerse dag ga ik pas echt 
van de zon genieten, als het binnen 
opgeruimd is.” 

Magneetplekken
Maar Nicole woont natuurlijk niet 
alleen. Werkt iedereen mee aan een 
opgeruimd huis? “Ik zorg ervoor dat 
alles een vaste plek heeft in huis en 
bespreek dat met mijn man en zoon. 
Zoiets samen bespreken raad ik  
iedereen ook aan. Zo kun je het samen 
opgeruimd houden. Ik heb wel het  
geluk dat mijn man best netjes is. 
Mijn zoon is twaalf en maakt natuurlijk 
ook rommel, dat hoort erbij als puber. 
Maar over het algemeen ruimt hij zelf 
zijn spullen op. Ik moet zeggen dat ik 

zijn kleding wel opvouw en nog wel 
voor hem in de kast leg. Dat moet ik 
nog aan hem gaan overlaten.” Ze heeft 
ook een manier om ‘magneetplekken’ 
in huis te voorkomen. Nicole laat een 
kast zien met daarop wat woonacces-
soires, oplaadkabels en een net  
bezorgd pakketje. “Een gezellig hoekje 
met woonaccessoires op je kast, nodigt 
uit om de kast netjes te houden en 
voorkomt dat het een magneetplek 
wordt. Het pakketje ruim ik zo op,  
dat gaat mij anders storen.”

Nicole is soms blind voor haar eigen 
rommel, bekent ze. “Ik ben een  
opleiding aan het afronden als  
interieurontwerpster, omdat ik geloof 
in de combinatie van een opgeruimd 

“Ik word zen van onze fijne  
slaapkamer”

en goed gestyled huis met een ziel. 
Het een kan niet zonder het ander.  
Ik ben nu voor mijn eindopdracht aan 
het tekenen en daardoor liggen er 
op mijn tafel tekenspullen. Omdat ik 
weet dat het maar voor anderhalve 
week is, kan ik ermee leven.”

Duurzaam 
Nicole kiest niet alleen bewust wat  
ze bewaart, maar ook wat ze gebruikt 
om op te bergen. Duurzaamheid is  
belangrijk in haar huishouden: “Ik 
koop zelden opbergmaterialen, maar 
maak zoveel mogelijk gebruik van  
bestaande materialen. Zo heb ik 
schoenendozen voor in mijn kantoor-
kast beplakt met behang en gebruik  
ik de verpakking van mijn telefoon  
als bakje in mijn bureaulade.” Over 
wat haar favoriete plek in huis is, 
hoeft Nicole niet lang na te denken: 
“Van onze slaapkamer word ik hele-
maal zen. Het heeft de kleuren die  

ik mooi vind, er staat alleen wat nodig 
is, aangevuld met een paar accessoires.  
Ik heb er een rek voor gedragen  
kleding die nog een keer aan mag.  
Het voorkomt een rommelig aanzien 
en het geeft gemak. En dat laatste 
vind ik ook belangrijk. In onze bad- 
kamer staat alleen in het zicht wat 
dagelijks nodig is, zoals zeep. We 
hebben een wisser in de douche 
die iedereen trouw gebruikt en een 
schoonmaakdoekje uit het zicht om 
na elke tandpoetsbeurt de wastafel 
droog te maken.” Het is duidelijk: 
deze organizer en haar gezin hebben 
hun huis doorgaans tiptop in orde! 

Fotografie: Irene Hilhorst fotografie
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Met haar bedrijf Gelukkig op Orde 
helpt Sanne Bender mensen om rust 
en structuur in hun huis en tijds- 
besteding te krijgen. Met een onder-
nemersgezin, wonend midden in de 
Randstad, is dat voor haarzelf thuis 
soms best een uitdaging.

“Ik houd van een opgeruimd,  
praktisch en mooi ingericht huis. 
Waar je niet steeds hoeft te zoeken 
naar je spullen, omdat alles een vaste 
en logische plek heeft. En je alleen 
spullen in het zicht hebt die je voor 
het pakken moet hebben of omdat 
je er graag naar kijkt, zoals kunst, 
foto’s, boeken en planten. Daarnaast 
word ik blij van een leeg aanrecht, 
lege wasmanden en niet al te volle 
kasten. Maar je voelt ‘m al aankomen: 
zo is het bij ons thuis echt niet  
altijd”, bekent Sanne. 

Sportkleding 
“Mijn man en ik wonen samen  
met onze zoon (15), dochter (13) en 

twee katten. Werk, school en privé 
lopen thuis vaak door elkaar. 
Iedereen heeft wel zijn eigen werk-
plek. We sporten allemaal meerdere 
keren per week, waardoor we behalve 
veel sportattributen, veel extra was 
hebben.” Over hoe ze al die was dan 
organiseren, legt Sanne uit: “Toen 
we gingen verhuizen hebben we een 
wasruimte gecreëerd, met onder de 
wasmachine en droger lades met 
wasmanden, waarin de was wordt 
gesorteerd. Met in dezelfde ruimte 
uittrekbare vouwplanken en droog-
rekken. Op elke slaapkamer staat  
een wasmand met hengsels die ieder  
gezinslid makkelijk naar de was- 
machine kan dragen.” Dat is handig 
bedacht, maar de vraag is of het  
dan ook gebeurt. 

Sanne en haar man herinneren  
hun kinderen er regelmatig aan.  
“En gebeurt het niet, dan krijgen  
ze vanzelf last van ontbrekende  
sportsokken. Voor onze sportspullen  
hebben we een aparte kast, waardoor 
er niks op de grond hoeft te liggen. 
Vaak liggen er wel sportschoenen  
op de mat, omdat die onder het  
zand of gravel zitten.”

Ladeverdelers  
En dat opgeruimde aanrecht, lukt dat 
in de praktijk? “Dat gaat meestal goed 
dankzij ’s avonds in vijf minuten een 
opruimrondje door de keuken en de 
huiskamer. De volgende ochtend kijk 
je dan niet tegen lege kopjes en  

rondslingerende tijdschriften aan.  
Dat is wat ik klanten ook regelmatig 
adviseer, nadat we samen de spullen 
een vaste plek in hun huis hebben  
gegeven. Ruim op een vast moment 
op de dag een paar minuten op, dan 
blijft het te overzien. Of je nu alleen, 
met z’n tweeën of in een gezin woont, 
het geeft rust.” Alles blijkt bij Sanne 
thuis een vaste plek te hebben, zoals 
de post, tablets en telefoons en een 
niet te grote voorraad houdbare 
levensmiddelen en verzorgings- 
producten. “Ik maak veel gebruik van 
ladeverdelers, zoals bakjes in de bad-
kamerlade en in een lade met losse 
gebruiksvoorwerpen zoals pennen, 
pasjes en reservesleutels. Spullen 
die anders in een schaal belanden. 
Kleding hangt en ligt ook op een vaste 
plek en onze kledinghangers hebben 
voor een deel omgedraaide haken. Ik 
heb zo’n half jaar geleden namelijk 
alles met de haak omgedraaid opge-
hangen. Als ik iets draag, dan draai 
ik de haak weer goed. Over een half 
jaar gaat de kleding weg waarvan de 
hanger nog steeds verkeerd hangt. 
Blijkbaar draag ik die niet.” 

Organizen
Als je zo georganiseerd bent, dan 
kunnen je huisgenoten dat best lastig 
vinden toch? “Iedereen vindt ons huis 
een fijn thuis. En mijn neiging om 
alles opgeruimd en georganiseerd  
te krijgen zijn ze wel gewend. Mijn 
man moest ook geloven aan de  
omgedraaide hangers en na een 

“Elke dag een opruimrondje”
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aanvankelijke aarzeling, is hij nu wel 
overtuigd van het nut. En mijn dochter 
is blij met de houten tijdschriften-
cassettes die ik haar gaf voor haar 
schoolboeken. In plaats van stapels 
die steeds omvallen, blijft het nu  
goed staan. Maar als ik haar wel eens 
voorstel om samen haar rommelige 
kamer op te ruimen, dan zegt ze 
meestal plagerig: ‘nee, mam ik heb  
nu echt geen zin om te organizen!’ 
Haha, nou ja, wel zo gezond voor  
een 13-jarige. Het is immers haar 
eigen domein.”

OPRUIMEN  OPRUIMEN  
GAAT NOOIT  GAAT NOOIT  

OVER JE  OVER JE  
SPULLEN,  SPULLEN,  
HET GAAT  HET GAAT  

ALTIJD  ALTIJD  
OVER JOUOVER JOU
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De vakantie staat weer voor de deur. Wat een heerlijk vooruitzicht; even een 
paar weken geen wekkers, broodtrommels, gymtassen en werkapp. Het ritme los 
kunnen laten is fijn, maar er weer inkomen na de vakantie is vaak een uitdaging. 
Na zes weken geen haast en minder moeten, is het weer even schakelen.  
Kinderen worden vaak wat onrustig en gespannen voor de nieuwe school, klas 
of juf. Voordat je het door hebt, ben je zelf ook weer aan het rennen en vliegen, 
terwijl je eigenlijk van plan was om zoveel mogelijk in een rustige flow te  
blijven. Om de overgang naar het dagelijkse leven soepeler te laten verlopen,  
kun je gelukkig veel doen.

Begin op tijd
De laatste week van de zomervakantie is een goed moment om weer de dage-
lijkse regelmaat en structuur op te pakken. Denk daarbij aan het op tijd naar bed 
gaan en opstaan, op tijd eten en starten met het avondritueel. Zo is de overgang 
minder groot als werk en school weer beginnen. 

Sluit de vakantie af
Juist omdat die omschakeling  
van vakantie terug naar school  
voor velen best wel lastig is, is  
het fijn om de vakantie bewust  
en goed samen af te sluiten.  
Ga met je gezin in de laatste  
week nog een keer iets leuks  
doen, maak een fotoalbum of  
ga ergens lekker eten. 
 
Begin rustig
Plan de gezinsagenda niet  
meteen vol met activiteiten en  

OPSTARTEN NA  
DE VAKANTIE? 
Zo komt jouw gezin soepel 
weer in het ritme   

Maak er een traditie  
van om als afsluiting  
van de vakantie een  

vaste activiteit te gaan 
 doen of te eten bij jullie  

favoriete restaurant. 
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verplichtingen, hoe leuk ze misschien ook zijn. De week voordat de kinderen 
weer naar school gaan, is een goed moment om dit al wat af te bouwen. Als de 
kinderen eenmaal op school zitten, doen ze zoveel nieuwe ervaringen op dat  
ze vaak even wat tijd nodig hebben om dit te verwerken en tot rust te komen. 
Denk maar eens aan je eigen werkagenda: die wil je het liefst ook niet meteen  
na je vakantie propvol gepland hebben. Voor kinderen werkt dit nog sterker zo! 
Prop dus niet meteen alle dagen vol met speeldates en andere afspraakjes.
 
Overleg met je gezin
Bestonden er bepaalde afspraken in jullie gezin en is daar tijdens de vakantie de 
klad in gekomen? Ga weer samen om tafel en bespreek de taakverdeling voor de 
komende periode. Wie laat de hond wanneer uit? Wie dekt de tafel? Met kinderen 
vanaf een jaar of vier kun je gerust dergelijke gezinsafspraken maken. Zo wordt 
het reilen en zeilen in huis een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe meer je 
immers samen overlegt, hoe meer commitment.

Werk vooruit
Vaak duurt het even voordat je de ochtendroutine weer automatisch gaat. Om 
gestress en gehaast te voorkomen, kan het helpen om je wekker een kwartiertje 
eerder te zetten. Maak ook je kinderen iets eerder wakker. Zo kunnen jullie  
allemaal rustig wakker worden. Leg ook zoveel mogelijk al ’s avonds klaar en 
vraag jouw oudere kinderen dat zelf te doen. Zo voorkom je onrust en haast  
wanneer je iets 's morgens niet kunt vinden en vergeet je niets.
 
Controleer schoolspullen
Controleer in de week voordat school begint even alle schoolspullen van je  
kind. Zo heb je nog tijd om eventueel nieuwe spullen aan te schaffen. Is de  
maat van de gymschoenen en –kleding nog goed? Moet er nog iets gelabeld  
worden? Zijn alle broodtrommels, drinkbekers en rugzakjes nog bruikbaar?  
Misschien heb je wel een lijstje van school gekregen waar je rekening mee  
moet houden. 

Plan met je partner en oudere kinderen  
een wekelijks overleg over wie welke  

afspraken heeft en wanneer er  
eventuele opvang of andere hulp  

ingeschakeld moet worden. Zo kom  
je niet voor verrassingen te staan.  
Noteer de afspraken op een bord  

of in een agenda, zodat alle  
gezinsleden ze kunnen zien.

  
Ruim je huis op
Straks zijn de dagen weer volop gevuld. Tijdens de vakantie heb je misschien  
nog tijd voor opruimen. Mocht je dus nog klusjes in huis hebben of nog steeds  
die ene kast willen opruimen, doe het nu! Kun je dit ook weer afvinken van je  
to-do-lijstje en lekker opgeruimd het nieuwe schoolseizoen beginnen.
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Photo by Daria Shevtsova from Pexels

TIENERS GELOVEN  
NIET MEER IN  
SINTERKLAAS  
MAAR WEL IN  

KABOUTERTJES  
DIE HUN ROTZOOI  

OPRUIMEN
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Een aantal jaren geleden, toen ik net als professional organizer werkte, gaf ik 
namens onze beroepsvereniging samen met een aantal collega’s een workshop  
op de Libelle Zomerweek. Een supergave en leerzame ervaring. 

WEKELIJKS  
GEZINSOVERLEG  
een handig en gezellig  
moment in de week

In ons eigen paviljoen gaven we de 
workshop ‘Tijd vinden en overzicht 
houden’ en één van de aspecten waar 
we het over hadden, herhaal ik bij 
bijna al mijn klanten die een gezin 
hebben: ga in overleg! Plan eens in  
de week een overleg met het gezin 
waarin je de agenda’s naast elkaar 
legt en kijkt of er knelpunten zijn, 
wat er te doen is en wie wat voor  
zijn rekening neemt. 

Jij bent zo niet  
meer de enige  
die alles moet  

bedenken

 
Hobbels
Het klinkt heel saai en zakelijk maar 
dat hoeft het helemaal niet te zijn. 
Het is naast het plannen namelijk ook 
een mooie manier om terug te kijken 
op de week, of vooruit te kijken naar 
wat gaat komen. Je kunt samen leuke 
dingen plannen en bedenken. Maar 
het mooiste is, het wordt iets van  
jullie samen. Jij bent niet meer degene 
die alles plant en vooruitdenkt, maar 
iedereen doet mee. Eventuele hobbels 
hoef je ook niet meer alleen te nemen. 

De kinderen kunnen al vanaf jongs af 
aan meedoen. Natuurlijk nog niet met 
hun eigen agenda, maar gewoon voor 
de gezelligheid. Daarnaast vinden de 
meeste kinderen het ook wel fijn om 
te weten wat ze de komende dagen  
te wachten staat. Als ze wat ouder 
worden kunnen ze meedenken over 
zaken als meerijden met een vriendje 
naar de sportclub, een keertje over-
blijven of zelfs koken op een drukke 
dag. De agenda wordt op deze manier 
een zaak van jullie allemaal, in plaats 
van alleen van jou. Je kunt je wel 
voorstellen dat dat een hele prettige 
ontwikkeling kan zijn. 

Betrokken
Ik ben sinds die workshop fan van 
dit overleg en zou niet anders meer 
willen. Helemaal nu de kinderen wat 
ouder zijn en ik een co-ouderschap 
heb met hun vader, bespreken we 
veel. Zo blijven we als gezin betrok-
ken bij elkaar en kunnen hun vader en 
ik tijdig wisselen of extra opvangen 
indien nodig. Hoe organiseer jij jouw 
week? Ben je al bekend met een  
gezinsoverleg of ben jij altijd degene 
die zich in bochten moet wringen  
om iets gedaan te krijgen? Kijk dan 
eens of jij een gezinsoverleg kunt 
plannen deze week. Het zal je heel 
veel rust geven.

Fotografie: Studio Lin Maakt - Planner verkrijgbaar op www.hebbers.nl
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Naast dat ik hoop dat dit 
magazine voor jou een frisse 
start is en dat ik je hierin twee 
keer per jaar mag inspireren 
en motiveren in het opgeruimd 
houden of maken van huis en 
hoofd, is een voorjaarsschoon-
maak een andere manier om 

deze start extra pit te geven.  
Onze opa’s en oma’s waren 
zo gek nog niet: de voorjaars-
schoonmaak in de lente werd 
gebruikt om alle spullen in huis 
eens goed onder de loep te  
nemen en vooral om ook  
lekker schoon te maken! 

LEKKER FRIS 
BEGINNEN MET  
DE VOORJAARS- 
SCHOONMAAK 

Na een lange winter in lockdown kan ik mij zo voorstellen dat  
je zin hebt in een frisse en energieke lente en zomer. Even alle 
zwaarte van je af, klaar voor licht en warmte!

Is het moment van de voorjaars- 
schoonmaak aangebroken? Zorg dat  

je een fijne playlist beschikbaar  
hebt en ga aan de slag.

33  |  ORGANIZE!
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Klinkt dit je als muziek in de oren?  
Met onderstaand stappenplan ga jij gericht te werk.

  BEREID JE VOOR 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Eenmaal in je agenda kun  
je er niet meer omheen; dus prik een datum, vertel het je huisgenoot, 
partner of wie weet wil een van je ouders wel even komen helpen.  
Zorg dat je naar deze datum toewerkt en dat je voor de start schoon-
maakspullen zoals bijvoorbeeld allesreiniger, bleekmiddel, sponzen, 
microvezeldoeken en andere spullen die je die wil gaan gebruiken,  
in huis haalt.  
 
MAAK EEN PLANNING  
Het hele huis in een keer schoonmaken is een hele klus. Stel jezelf  
daarom realistische en haalbare doelen. Maak een stappenplan of  
planning. Wat ga je allemaal doen? Werk hierbij van boven naar beneden. 
Dit geldt voor alles. Begin op zolder en werk naar beneden, maar begin 
ook bovenaan in een ruimte en maak eerst de bovenste kastjes leeg. 
 
Kijk naar de tijd die je te besteden hebt en deel desnoods je huis op in 
stukken. Ruim kamer voor kamer op om het overzicht voor jezelf te  
bewaren. Dan kun je zo nodig stoppen met de voorjaarsschoonmaak,  
zonder dat je huis een bende is geworden. 
 
KIJK VOORUIT 
Je wil het huis grondig soppen maar niet ieder jaar de vetaanslag van de 
keukenkastjes af moeten halen. Kijk vooruit hoe je vuil kunt voorkomen 
door bijvoorbeeld de bakplaat van de oven als hij schoon is te bedekken 
met aluminiumfolie. Of dek de bovenkant van de keukenkastjes af met 
een oude krant.  
 
HOUD HET OVERZICHT 
De keuken, de woonkamer, de badkamer, de zolder. Woon je niet alleen? 
Dan hebben je huisgenoten vaak ook wat in te brengen. Geef ze die  
inspraak, maar geef ze ook een taak. Je hoeft niet alles alleen te doen!

1

2

3

4

Dont’s
Wist je trouwens dat er tijdens het schoonmaken veel fouten gemaakt worden? 
Zonde! Je steekt veel tijd in de voorjaarsschoonmaak dus het zou zonde zijn als 
het niet goed gaat.  

Ik geef je enkele tips: 
•  Ga je de woning dweilen? Zorg dan dat de dweil die je gebruikt schoon is  

en heet gewassen. Zo voorkom je dat je met een dweil vol met bacteriën  
aan de slag gaat. Maak het sop niet te heet. Warm water verdampt veel  
sneller waardoor er veel zeepresten achterblijven op de vloer. Deze resten  
zorgen ervoor dat de vloer gaat plakken en dat je strepen achterlaat bij  
het schoonmaken.

•  Vergeet de stofzuiger(zak) niet te legen. Als je stofzuiger vol zit met vuil, 
neemt de zuigkracht enorm af. Hierdoor kan het zijn dat je een hoop vuil mist. 

•  Als het om schoonmaakmiddel gaat, telt de regel ‘hoe meer, hoe beter’ niet. 
Veel schoonmaakmiddel werkt de werking tegen en laat een plakkerige  
laag achter. 

•  Chloor ontsmet wel een toilet, maar maakt niet schoon en ontkalkt ook niet. 
Een sopje met soda maakt wel schoon en ontvet. Een scheut schoonmaakazijn 
ontkalkt het oppervlak.

•  Gebruik per taak een andere kleur doek. Gebruik een stofdoek niet in de  
keuken en gooi een doekje dat voor de wc gebruikt is meteen in de was.  
Was die schoonmaakdoeken apart van de andere was op zestig graden en  
gebruik geen wasverzachter. 

Wil je  
er zeker van  

zijn dat je niks  
overslaat? Gebruik  
dan de checklist op  

de volgende 
 pagina!
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VOORJAARS- 
SCHOONMAAK  

CHECKLIST

KEUKEN 
 Buitenkant keukenkastjes en  
 keukenlades 
 Binnenkant kastjes en lades
 Bestekbak
 Voorraad controleren op  
 houdbaarheid 
 Schuif de koelkast naar  
 voren om er achter en onder   
 schoon te maken
 Binnenkant koelkast  
 schoonmaken
 Rubbers koelkast reinigen
 Vriezer ontdooien en  
 schoonmaken
 Pandragers en gasbranders   
 fornuis schoonmaken
 Oven schoonmaken
 Bakplaten en roosters  
 schoonmaken
 Aanrechtblad, kraan en  
 spoelbak (vergeet de  
 kitranden niet)  
 Plafond, muren, plinten  
 afstoffen
 Tegels afnemen en ontvetten
 Waterkoker ontkalken
 Koffiemachine schoonmaken
 Keukendeur(en) afnemen
 Magnetron
 Vaatwasser
 Afzuigkap 
 Overige keukenapparatuur

WC 
 Binnen, buiten, rondom de   
 onderkant en achter het toilet 
 Fontein, kraan en sifon  
 afnemen 
 Tegels 
 Wc-mat vervangen 
 Vloertegels

WOONKAMER 
 Meubels afnemen
 Planken en decoratie afnemen
 Binnenkant van kasten  
 afnemen en ordenen 
 Buitenkant kasten afnemen
 Bank en stoelen naar voren  
 schuiven om achter en  
 onder schoon te maken 
 Onder de kussens van de  
 bank stofzuigen
 Gordijnen wassen/  
 raambekleding afnemen  
 TV en alle apparatuur afnemen 
 Kussentjes wassen 
 Kleden reinigen 
 Planken, spiegels en  
 decoratie afnemen

BADKAMER 
 Wastafel 
 Kranen 
 Spiegel
 Ligbad, douchekop en douche 
 Douchedeur/-gordijn
 Badkamerkasten binnen-  
 en buitenkant afnemen
 Binnenkant van kasten ordenen 
 Verzorgingsproducten op   
 houdbaarheid controleren 
 Onder en achter de was- 
 machine schoonmaken
 Wasmachine schoonmaken   
 (rubbers, doseerbakje, filters) 
 Droger schoonmaken (filters) 
 Badkamermat vervangen
 Vloer- en wandtegels

SLAAPKAMER(S)
 Matras stofzuigen en  
 eventueel omdraaien
 Gordijnen wassen /  
 raambekleding afnemen 
 Beddengoed en kussens  
 wassen
 Bed afnemen
 Bed verschuiven om achter  
 en onder schoon te maken 
 Kledingkast leeghalen,  
 uitzoeken wat weg kan 
 Binnenkant van kasten  
 ordenen 
 Buitenkant afnemen 
 Overige meubels en  
 accessoires uitzoeken  
 en afnemen

ALLE RUIMTES
 Lichtknop en stopcontacten 
 Verlichting 
 Ventilatieroosters
 Ramen zemen
 Plafond en plinten 
 Vegen/stofzuigen en dweilen
 Deuren afnemen
 Prullenbakken schoonmaken
 Vensterbanken

GANG 
 Kapstok leeghalen, jassen  
 uitzoeken
 Schoenenkast uitzoeken
 Voordeur afnemen
 Spiegels en decoratie afnemen 
 Trap stofzuigen 
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WIL JIJ GENIETEN VAN MEER RUIMTE  
IN JE HUIS? NIET ALLES MEER KWIJT  

ZIJN? EN HET GEVOEL HEBBEN DAT JE  
GRIP EN OVERZICHT HEBT? 

IK GA JE HELPEN!

KIJK SNEL OP WWW.ILONAVISKER.NL

JE LEVEN ANDERS ORGANISEREN ONLINE
Bij Virtual Organizing (VO) help ik jou op afstand met je organizing-vraag.  

De begeleiding vindt plaats vanuit je eigen huis. Het enige  
wat je nodig hebt is een apparaat met camera en  

internetverbinding.

SAMENWERKEN IS HET UITGANGSPUNT 
Ik ben als professional organizer verantwoordelijk  

voor de begeleiding tijdens de sessie, de planning  
en de administratie. Jij voert de werkzaam- 

heden zelfstandig uit tijdens de afspraak 
en evt. daarna als huiswerkopdracht.  
Ik ben dus niet ín je woning aanwezig. 
We hebben tijdens een sessie wel direct 
contact via een videoverbinding. Daar-
naast communiceren we via telefoon, 
foto’s, whatsapp, e-mail, een logboek 
of een combinatie hiervan. Je krijgt  
tijdens en tussen de afspraken door 
dus altijd persoonlijke aandacht,  
adviezen en antwoord op je vragen.

Organize!  
pakket: 

Intake en 5x een  
uur organizen op  

afstand voor €250,-  
(ipv €300)

DE VOORDELEN VAN 
VIRTUAL ORGANIZING (VO):

•  De afstand tussen jou en mij maakt 
niet uit, alles gaat online. 

• VO is flexibel en heeft kortere afspraken dan  
het gewone organizen, waardoor het makkelijker  

in te plannen is.
• VO zorgt voor minder afleiding omdat de professional  

organizer niet in je huis aanwezig is.
• Het ‘anders dan anders organizen’ zorgt ervoor dat je op  

een ándere manier gaat nadenken, onthouden en uitvoeren.  
Je brein wordt actiever, de overdracht van vaardigheden ver- 

loopt anders en vaak sneller (je moet het tenslotte zélf doen).
• Door vaker korte afspraken te maken en het bijbehorende  

huiswerk te doen, blijf je meer gefocust. De resultaten  
zijn vaak minstens zo goed of beter dan wanneer je eens  
per twee of drie weken enkele uren achter elkaar samen- 

werkt met een organizer in huis. Het is dus per saldo  
nog goedkoper ook!

•  VO is tenslotte zeer milieuvriendelijk. Ik hoef  
niet naar je toe te komen rijden en spaar  

daarmee heel wat kilometers uit, die jij  
vervolgens ook niet  

hoeft te betalen. 
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ROMMELKONTEN  
EN OPRUIMERS  

ONDER ÉÉN DAK:  
HOMMELES OF  

HARMONIE?
Hoe leven mensen in een gezin waar de ‘opruimgenen’  

onderling nogal verschillen? Twee openhartige  
gezinnen geven een kijkje in hun keuken.

Tekst: Sanne Bender
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De energie spat af van dit koppel, als 
ik ze spreek tussen hun drukke werk-
zaamheden door. “Ik ben een echte 
opruimer. Ik houd van orde en struc-
tuur”, vertelt Roel. Sandra zit anders 
in elkaar: “Dat heb ik dus helemaal 
niet, ik kan prima tegen rommel om 
mij heen.” Sandra en Roel vinden het 
belangrijk dat hun kinderen zelf hun 
spullen opruimen. Van jongs af aan 
hebben zij hen daarmee opgevoed. 
“Maar ja, verzucht Roel lachend, 
het zijn nu pubers hè, als ze thuis-
komen leggen ze van alles gewoon 
overal neer. Ik wijs ze wel op de 
kapstok, maar opruimen is echt wel 
een uitdaging in deze levensfase.” 

Terwijl hij naar Sandra kijkt: “Mag ik 
dit zeggen? Ik woon in een huis met 
drie chaoten.” Sandra beaamt: “Dat 
mag je zeggen, ik ben heel chaotisch. 
Dat ze van alles laten slingeren, dat 
hebben ze echt van mij.”

Vrijdagmiddagborrel 
Toch lukt het wel om de kinderen 
met regelmaat aan het opruimen te 
krijgen. De vrijdagmiddagborrel die 
ze als familietraditie hebben, helpt 
daarbij als beloning voor opruimen 
en je huiswerk af hebben. Sandra: 
“Elke zondagmorgen ruimen de  
kinderen hun eigen slaapkamer op,  
al sinds ze kleuters zijn.” Roel vertelt 

Een rommelkont en een structuurliefhebber al 17 jaar op één kussen.  
Samenwerkend vanuit huis voor hun eigen bedrijf. Hoe kan dat in hemelsnaam 
goed gaan? Het is mogelijk, bewijzen Sandra en Roel van Heel uit het Brabantse 
Oosterhout, waar zij wonen met hun dochter (14) en zoon (12).

dat hun dochter en zoon er wel 
anders mee om gaan. Onze dochter 
ging al snel meteen opruimen, omdat 
ze dan mocht gaan buiten spelen. 
Onze zoon deed er rustig de hele dag 
over.” Roel grijpt het weekend aan 
om op te ruimen: “Doordeweeks heb 
ik het te druk, maar op zaterdag-
ochtend ruim ik vast op voordat we 
samen ontbijten. Ik kan pas rustig 
samen zitten als het opgeruimd is 
om mij heen.” Sandra start de dag 
liever rustig: “Ik laat Roel zijn gang 
dan gaan. Hij heeft dat nodig.” 

Opvouwen 
De opruimliefde en – tolerantie van 
het stel gaan zelfs een stapje verder. 
Roel heeft zich verdiept in de  
methoden van de Japanse opruim-
goeroe Marie Kondo. Zo heeft hij niet 
alleen zijn eigen kleding, maar ook 
een deel van Sandra’s kleding vol-
gens Kondo’s vouwwijze aangepakt. 
En dat ook aan de kinderen geleerd, 
die het inmiddels ook gebruiken. “Ik 
zag dat Roel mijn kleding ook had 
opgevouwen en dacht nou laat maar 
lekker gaan, dan hoef ik het zelf niet 
te doen. Ik ga zelf proberen de rest 
van mijn kleding ook op die manier 
te vouwen, maar wacht nog even 
op de opbergbakjes die we besteld 
hebben.” Als ik Roel vraag wat dat 
opruimen hem nou oplevert, legt hij 
uit dat het hem helpt om in zijn werk 
goed te kunnen presteren.  “Als het 
druk is in mijn hoofd ga ik opruimen. 
De rust die opruimen mij geeft,  

heb ik nodig om goed te kunnen 
presteren. Ik word intens gelukkig 
van een lege balzaal als huiskamer. 
Dan bruis ik weer van de ideeën  
voor mijn werk.”

Taakverdeling 
Sandra en Roel hebben behalve de 
taken in huis, ook de werkzaam-
heden voor hun bedrijf verdeeld. 
Sandra poetst en Roel ruimt voor-
al op. Sandra verzorgt achter de 
schermen de eerste klantcontacten, 
social media en de planning. Plannen 
kan ze juist als de beste, ook thuis 
is zij degene die met de kinderen 
een planning maakt. Roel laat dat 
in alle vertrouwen over aan Sandra. 
Roel treedt op de voorgrond, coacht 
klanten en bedenkt en verzorgt de 
trainingen. En dat doen ze ieder 
op hun eigen werkplek in huis. “En 
daarom gaat het samenwerken ook 
goed, we kunnen ieder ons eigen 
ding doen en hoeven maar af en toe 
te overleggen.” Overleggen doen ze 
ook met hun kinderen, ze bespreken 
samen wie wat doet en hoe het gaat. 
“Eigenlijk gaat alles wat we doen, 
of het nou privé is of zakelijk, over 
overzicht en structuur”, besluit Roel. 
Regelmatig overleg, taken verdelen 
en de ander laten doen waar hij of zij 
goed in is of nodig heeft, blijken de 
ingrediënten voor dit harmonieuze 
gezin met drie rommelkonten en  
een opruimliefhebber.

“Ik leef met drie chaoten”
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Andrea Roozendaal is met haar 
gelijknamige bedrijf een creatieve 
onderneemster, die vanuit huis druk 
is met ontwerpen en tekenen van 
card decks en schrijven van teksten. 
Ze gebruikt veel materialen voor 
haar werk en heeft overal papieren 
en opschrijfboekjes liggen. Tijdens 
het werk komt ze vaak in een  
creatieve flow, waardoor ze soms  
de tijd vergeet en geen erg heeft in 
de rommel om zich heen. Sterker 
nog, ze heeft die rommel nodig. “Ik 
word onrustig als het heel netjes is 
om mij heen. Mijn prioriteit ligt bij 
mijn werk, kinderen en genieten, 
niet bij poetsen of opruimen. Als  
we ’s avonds hebben gegeten kan  
ik bijvoorbeeld heel makkelijk de 
volgende dag pas opruimen of te  
midden van de rommel lekker koffie 
gaan drinken.” Dochter Puck (21)  
studeert en houdt ontzettend van 
een opgeruimde, schone omgeving. 
Ook haar zestienjarige broer houdt 
van overzicht en kan het beste leren, 
als zijn kamer lekker opgeruimd is. Jip: 
“Ik ruim mijn kamer eerst op voordat 
ik voor school aan de slag ga.”

Flow  
Puck: ”Jip en ik houden allebei van 
netjes. Mama houdt er bijvoorbeeld 
van om de hele tafel vol te leggen als 
ze werkt. Ze komt in een flow en ver-
geet alles om zich heen. Dat is prima, 
mama is nou eenmaal zo.” Andrea 
herkent dat van zichzelf: “Ik ben dan 
zo bezig met mijn creaties. Ik word 
daar echt gelukkig van.” Andrea 
werkt nu twee jaar vanuit huis en 
daardoor lopen privé en werk meer 
in elkaar over. “Door de corona-tijd 
word je wel meer geconfronteerd 
met al je spullen. De kinderen zijn 
veel meer thuis nu en zeggen er ook 
wat van als het rommelig is. Ik zie 
dat inmiddels als een positief iets en 
ben blij dat ze zo meedenken en zelf 
dingen doen. Als ik vraag naar wat Jip 
en Puck dan allemaal doen, reageren 
ze spontaan in koor: “Eigenlijk 
alles!” Dat ligt in de praktijk wat 
genuanceerder: de huishoudelijke 
taken worden afwisselend door de 
gezinsleden opgepakt, zonder dat er 
over alle taken vaste afspraken zijn 
gemaakt. Puck: “Ik word onrustig van 
rommel en vuil in huis. Al sinds mijn 
dertiende doe ik mijn was, sinds een 
paar weken alle was en ook Jip helpt 

“Mama houdt nou eenmaal van  
spullen om zich heen”

Een creatieve moeder die op haar best is met veel spullen om zich heen. Twee 
kinderen die houden van een opgeruimd, schoon huis en daar regelmatig voor 
zorgen. Je hoort het niet vaak, maar in dit hechte Etten-Leurse gezin is het de 
dagelijkse praktijk. 

Fotografie: Lotte Manou 
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        DE HANDIGE  
    -MINUTENREGEL
 

Vijf minuten van je tijd lijkt zo weinig. Ben jij je ervan bewust dat vijf  
minuten een wereld van verschil kunnen maken? En dat je soms zelfs  
minder dan die vijf minuten nodig hebt om een klusje te doen?

5
Kom je een klusje tegen dat je in 
minder dan vijf minuten kunt fixen, 
doe het dan meteen. Niet straks,  
niet vanavond, maar écht gewoon 
meteen! Het kan zo simpel zijn; die 
volle vuilniszak direct in de kliko 
gooien, de gegevens uit een brief 
in je agenda zetten, de vaatwasser 
uitruimen of je bed opmaken.

Met de 5-minutenregel in je achter- 
hoofd, zie en hoor je opeens allerlei 
dingen die je direct kan afhandelen. 
Als je niet uitstelt en niet aarzelt, 
maar deze dingen ook direct doet, 
merk je dat je binnen no-time in 
een positieve flow komt en dat alles 

nog sneller klaar blijkt te zijn dan je 
dacht. Die positieve flow ontstaat 
omdat je de hele dag door kleine  
successen boekt. Je kan jezelf steeds 
weer een schouderklopje geven over 
wat je gedaan hebt. Je voelt je niet 
langer rot over alles wat je uitstelt, 
jouw takenlijst wordt alsmaar korter 
en je huis minder rommelig. En dat  
in maximaal vijf minuten!

daar intussen aan mee. Ik maak ook 
vaak schoon. Ik vraag mijn moeder 
ook wel eens om samen op te gaan 
ruimen. Als mijn vriend bijvoorbeeld 
komt, dan wil ik graag dat het in de 
huiskamer opgeruimd is. Maar als 
mama het op een bepaald moment 
storend vindt dat ik alles netjes wil 
hebben, dan laten we het gewoon 
even zo.” Andrea is degene thuis die 
de boodschappen doet, stofzuigt, 
kookt en graag bakt. “Soms vragen 
de kinderen wanneer we gaan eten, 
dan ben ik helemaal de tijd vergeten 
om te gaan koken.”

Genen  
Als ik de kinderen vraag van wie ze 
denken hun genen voor opruimen te 
hebben, zegt Puck: “In papa’s huis 
zijn best veel spullen. Toch ligt bij 
elkaar, wat bij elkaar hoort. Boeken 
slingeren bijvoorbeeld niet rond, 
maar liggen op een stapeltje.” Wat 
georganiseerder zijn, dat zou Andrea 
ook wel willen. “Behalve dat ik te 
veel spullen heb, liggen ze niet op 
een vaste plek, waardoor ik steeds 

moet zoeken. Ik ben wel begonnen 
met wegdoen van spullen. En als 
dat klaar is, vraag ik Puck om mij te 
helpen om het goed georganiseerd 
te krijgen. Daar is zij zo goed in.” Jip 
en Puck vertellen ook hoe het is als 
hun moeder een paar dagen weg is. 
Jip: “Dan ruimen we de boel hele-
maal op. Er ligt nergens iets wat er 
niet hoort.” Andrea met trots in haar 
stem: “Als ik dan terugkom, is het 
helemaal spic en span.”
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“IK RUIM MORGEN  
WEL OP” IS NOG STEEDS  

EEN VAN MIJN FAVORIETE  
LEUGENS TEGEN MEZELF 
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Wie leven er in de rommel? En wat voor effect heeft een slecht ingeplande 
agenda op je relatie? Eind december 2020 hield ik een anoniem opruimonder- 
zoek om antwoorden te krijgen op alle vragen die ik had. De vragenlijst is  
voornamelijk via facebook verspreid en ingevuld. In een maand tijd hebben  
456 mensen meegedaan. 

HET OPRUIMONDERZOEK

&&
50%  woont samen met partner  

en kinderen 
23% alleen met partner
14% alleenstaand 
11% alleenstaand met kinderen

2%  woont met huisgenoten anders 
dan partner en kinderen.  

Voor 62,6%  van de respondenten 
zorgen deze huisgenoten, partners 
en kinderen voor woorden/ruzie over 
rondslingerende spullen en taken die 
niet gedaan worden. 

Van de mensen die samen met partner of kinderen wonen is maar liefst  
54,7% zelf verantwoordelijk voor het huishouden.  

 
5,3%  van de respondenten besteedt het huishouden en de daarbij  

horende verantwoordelijkheden uit en heeft iemand die op  
regelmatige basis schoon komt maken. 

Van de  
respondenten was

90%

10%

vrouw,             
en 
man. 

Afstand nemen van spullen is lastig 

Slechts 20,9%  heeft er geen moeite mee. De overige 
79,1%  heeft er om uiteenlopende redenen moeite mee. 

32,2%  ivm herinneringen, 24,7%  voor  
“je weet maar nooit”, 11,7%  als iets heel  
duur is geweest en 4,9%  als je het  
nog nooit gebruikt hebt. Het laatste  
deel, 4,2%  van de respondenten  
geeft aan er altijd moeite mee te  
hebben, ongeacht de reden. 

Toch heeft het niet los kunnen laten  
weinig invloed op de hoeveelheid  
spullen in huis.

4444%%

De meesten geven als  
reden aan dat ze te weinig  

tijd hebben om op te ruimen. 
Ook hebben veel mensen  
er geen zin in, geven aan  
te veel spullen te hebben  
of niet te weten waar ze  

moeten beginnen.

geeft aan dat het  
huis niet zo netjes  

is als dat ze wil.

 
Echt veel tijd om zelf schoon te maken is er niet.  

42,1%  van de deelnemers werkt fulltime als ondernemer  
of in loondienst, nog eens 35,5%  werkt parttime en de rest houdt  

zich bezig met vrijwilligerswerk, mantelzorg of studie. 2,7%  van  
de respondenten is gepensioneerd, al betekent dat niet dat ze  

stilzitten natuurlijk! 
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6464%%
20,9%  heeft wel al eens  
hulp gehad. De meesten van  
een familielid maar een klein  
percentage (3,2%) geeft ook  
aan weleens hulp in te hebben  
geschakeld van een organizer. 

lost het opruimen zelf op  
en is ervan overtuigd  
daar nooit hulp voor  

in te schakelen.

... 6,5%  heeft soms tijdelijk het  overzicht  
niet meer maar bij 48%  loopt het op het werk op rolletjes. 
 
Ook de lockdown heeft hier weinig invloed op. Slechts 12,3%  
geeft aan achter de feiten aan te lopen. De rest heeft zijn planning  
aangepast of losgelaten en 37,8%  geeft aan alles onder controle  
te hebben zonder aanpassingen gedaan te hebben. 

1616%%
heeft een regelmatig  

ontplofte mailbox 
en...

Op de werkplek lijkt 
men alles redelijk 
onder controle  
te hebben 

Zo te lezen doen we het dan minder goed dan onze ouders.  
De respondenten geven namelijk aan dat 84,7%  opgegroeid  

is in een opgeruimd tot zeer opgeruimd huis.  
 

Slechts 2,7%  groeide op in een heel rommelig huis,  
en 12,5%  in een redelijk rommelig huis.
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De eerste lockdown van 2020 is voor 
19,1% aanleiding geweest om klussen 

op te pakken die nog op de to-do  
lijst stonden

15,1% heeft het huis opgeruimd en 14,3%  heeft deze tijd  
aangegrepen om een thuiswerkplek te creëren. Dat verklaart de  

enorme rijen bij het grofvuil en de bouwmarkten.  
 

39,8%  geeft aan met niets van dit alles bezig te zijn  
geweest waar vooral de eerder genoemde rijen een reden  

waren om niet aan de slag te gaan.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de vooravond van de lockdown in  
december en ik was benieuwd of deze lockdown weer net zo productief  

gebruikt werd als de eerste in maart. Dat viel tegen, slechts 9,5%  
geeft aan een grote opruimslag te willen maken. 23,5%  zegt dat er  
nog wel een ruimte is die ze aan wil pakken maar het overgrote deel 

(47,9%)  zegt het al druk genoeg te hebben met werk en thuisonderwijs.   

Grappig detail is dat de respondenten zich deze lockdown  
wel meer storen aan te veel spullen (29,3%)  of te veel  

aan uitgestelde klusjes (20,4%). 

OPRUIMEN  
KOST MINDER  

TIJD DAN  
ZOEKEN

Photo by Rachel Claire from Pexels
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Dat is wat ik vaak hoor als ik tegen mijn klanten zeg dat de kinderen best al  
betrokken kunnen worden bij het opruimen. Lachend zeggen ze dan: 'Met  
die van mij gaat dat vast niet lukken.' Als je het spelenderwijs en een beetje 
creatief aanpakt, krijg je ook jouw kleintje in beweging! Een opruimspel  
maakt het opruimen leuk en motiveert je kind(eren) om met je mee te doen. 

Wil jij jouw kleintje meekrijgen in het opruimen? Ik heb 7 ideeën voor je om  
je op weg te helpen.

  In de kleuterklassen werkt het als een trein; schoonmaken op muziek.  
Juf zingt een liedje en zo lang het liedje duurt ruimen de kleuters gewillig 
op. Als het op school werkt, zou het thuis ook moeten lukken. Vraag  
welke liedjes ze op school zingen, maak zelf een liedje of zet de  
lievelingsmuziek van je kind lekker hard aan!

  Kan je kind al lezen? Of leert het lezen? Maak een woordspelletje. Elke 
klus die af is, krijgt een letter. Bedenk van tevoren welke klussen er 
gedaan moeten worden. Aan het eind van alle taakjes heeft je kind een 
aantal letters verzameld die samen een woord maken. Verzin bijvoorbeeld 

‘SPELENDERWIJS 
OPRUIMEN MET 
KINDEREN? NIET 
MET DIE VAN MIJ!’

1

2
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iets als 'omdat je zo goed hebt geholpen, eten we vanavond...' (iets wat  
je kind heel lekker vindt). Je kind zal nu waarschijnlijk wel zijn best willen 
doen om de letters te verdienen! 
 
Maak pijlen op de grond. Dat is de route die je kind moet volgen met de 
stofzuiger. Als je dit een beetje handig doet, heeft je zoon of dochter zo 
de kamer gestofzuigd. Misschien niet helemaal zo secuur als dat jij het 
zou doen, maar al doende leren ze. Als er aan het einde van de pijlen ook 
nog iets leuks voor hem of haar ligt, is de motivatie om stof te zuigen 
waarschijnlijk nog wat groter.  
 
Ligt er een berg kleding die opgeruimd moet worden? Laat je kind  
stapeltjes maken: een voor de gekleurde was, een voor de witte was.  
Of als de was al schoon is een stapeltje voor de kleren van mama, een 
stapeltje voor de kleren van papa… Maak er een wedstrijdje van; wie  
dit het snelst kan sorteren, wint! Dit is vooral leuk als je dit met  
meerdere kinderen doet. 
 
Gebruik ander speelgoed om te helpen opruimen. Misschien heeft je kind 
een kiepwagen waar perfect kleine blokjes in passen om te vervoeren. 
Een prima spelletje om op te ruimen. 
 
Heeft jouw kind altijd al de nieuwe Enzo Knol of meisje Djamila willen 
zijn? Maak dan samen een schoonmaakvlog. Pak je telefoon of camera 
erbij en maak een vlog of een reclamefilmpje van het schoonmaken of 
opruimen.  
 
Gebruik de 'stop-dans-opruim-variant'. Iedereen kent de stop-dans wel 
toch? Je danst wanneer de muziek aanstaat en stopt direct wanneer de 
muziek stopt. Met de opruimvariant van dit dansspelletje ruim je op als 
de muziek aanstaat en je staat muisstil als de muziek stopt. 

Jong geleerd, is oud gedaan, al merk ik zelf met twee pubers dat ze het,  
ondanks ze het jong geleerd hebben, even niet doen. Ik hoop dat het een  
puberpauze is en dat ze als ze eenmaal op zichzelf wonen, het opruimen  
en schoonmaken weer oppakken. Zo niet, dan heb ik er in ieder geval geen  
last meer van.

3

4

5

6

7
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Met een puberdochter in huis was ik regelmatig mijn make-up kwijt. Borstels 
verdwenen spontaan en als ik weer eens een lekkere crème kocht, was deze  
binnen de kortste keren ingepikt. De badkamerkast werd te klein voor alle  
verzorgingsspullen; de hoogste tijd om een oplossing te zoeken dus. 

De oplossing vond ik in een oude secretaire die ik via Marktplaats op de kop 
tikte. Ik schuurde hem en gaf hem een leuk kleurtje. Daarna begon het pas- en 
meetwerk. Want hoe ging ik alle spullen zo goed mogelijk in de nieuwe kaptafel 
opbergen? So Clever, de opbergshop die zoals de naam al doet vermoeden  
handige opbergspullen in alle soorten en maten heeft, bracht de oplossing. Ik 
shopte wat leuke ladekastjes en bakjes bij elkaar en samen met mijn dochter 
richtte ik alles in. We kochten een leuke stoel en een grote spiegel om écht 
alles bij de hand te hebben om ons haar en make-up te doen. 

Nu is ons enige probleem nog wie er ’s ochtends het eerst gebruik mag maken 
van de kaptafel, maar alle spullen blijven netjes waar ze horen. Een verademing!

Winkel: So Clever 
www.soclever.nl

SHOPPEN

Voor mijn kaptafel gebruikte ik de volgende spullen: 
•  iDesign Make-up kwasten houder 3-vaks iDesign - Clarity  

ID-1630720EU
•  iDesign Make-updoos met lades en vakken iDesign - Drawers  

ID-1637060EU 3 lades - laag model (16,5 x 16,5 x 12,5 cm) 
•  Five Make-up organizer met spiegel en licht Five JJ-16161055 
•  iDesign Ladebakjes stapelbaar make-up iDesign - Clarity  

ID-1640830EU - Diverse formaten
iDesign Ladebakjes  

stapelbaar make-up 
Vanaf € 8,95
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IK KRIJG IN DE  
5 MINUTEN VOORDAT  

ER VISITE KOMT,  
MEER OPGERUIMD  
DAN GEDURENDE  

DE HELE WEEK 

Photo by Charlotte May from Pexels
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‘Alles uit de kast’, het programma van Fred van Leer 
op TLC, is al een tijdje een van mijn guilty pleasures. 
Omdat ik zelf niet heel zeker ben over mijn lijf, lijkt 
het mij heerlijk als er iemand met mij meekijkt om 

een mooie garderobe samen te stellen. 

GARDEROBE-check
Hoewel  

ik zelf als  
professional  

organizer regel- 
matig met een klant de  

kledingkast aan het opruimen ben, 
heb ik er bij mijzelf nog wel wat 
moeite mee.  Op Instagram zag ik 
dat Kiran Visser, eigenaresse van 
Blossom Fashion & Lifestyle in  
Purmerend, de rol van Fred succesvol, 

en een tikje subtieler, aanneemt. 
Samen met haar team rijdt ze stad 
en land door voor haar garderobe-
checks. Een manier om je kast op te 
ruimen en direct stylingadvies te 
krijgen. Het idee lag al een tijdje op 
de plank, maar omdat de winkel te 
druk was kwam er nog niet zo van. 
Toen door corona de deuren van de 
winkel dicht moesten blijven, was  
dit dé tijd om ermee te beginnen.  
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Ik besloot mijzelf zo’n garderobe-
check cadeau te doen. Als eeuwige 
 jojo heb ik namelijk te veel kleding 
in mijn kast liggen die ik niet meer 
pas en bewaar voor slankere tijden. 
Ik kan er geen afstand van doen, dus 
de hoogste tijd om iemand anders 
mee te laten kijken. Kiran en haar 
collega Loïs gaan direct aan de slag. 
Alle kleding uit mijn kast wordt op 
mijn bed gelegd. Vervolgens pakken 

ze stuk voor stuk dingen eruit.  
Behalve dat ze aan mij vragen of 

ik iets nog pas of draag, kijken ze 
zelf ook kritisch naar het item. 
‘Deze begint te pillen, deze is 
wel erg afgedragen of dit kan 
echt niet meer’, hoor ik ze 
soms zeggen. Ook verbaas 
ik mij hoeveel dingen er in 
mijn kast hangen waarvan 
ik niet meer weet dat ik ze 
heb. Oeps. Na een eerste 
selectie mag een deel weer 
terug de kast in. Ik sta erbij 
en kijk ernaar en vind het 
naast confronterend, ook 
wel heel fijn dat ik met 
deze meiden erbij nu  
keuzes kan maken. 

Als alles uitgezocht is, 
kijken ze of ze sets kunnen 

maken met de kleding  
die in mijn kast is blijven 

hangen. Doordat ik vaak losse 
items koop, komen we tot de 

Als eeuwige jojo heb ik te veel  
kleding in mijn kast

conclusie dat ik maar heel weinig 
sets kan maken. Om meer uit mijn 
garderobe te halen kunnen ze twee 
dingen doen: een plan maken met 
een shoplist van items om mijn 
garderobe compleet te maken, of 
ze kunnen een ‘pas-tas’ meenemen. 
Dit is tas vol items in jouw maat die 
je garderobe aanvult en die je thuis 
op je gemak kunt passen. Een ideale 
tussenoplossing tot de winkel weer 
open mag.  Ik heb gekozen voor de 
pas-tas. Gemak dient immers de 
mens en ik vind het wel zo fijn dat 
ik de kleding gelijk kan passen in 
plaats van dat ik moet wachten op 
de postbezorgers. Ik kies een paar 
mooie items uit en kan er voorlopig 
weer even tegenaan!
 
Wedden dat je waarschijnlijk meer in 
je kast hebt hangen dan je denkt?

Enkele tips van Kiran: 
-  Koop in sets, zo blijft je kleding niet ongedragen in de  

kast hangen. 
- Zorg voor een goede basisgarderobe.
-  Laat je adviseren over welke kleuren er bij je passen,  

zo voorkom je miskopen.
- Zorg voor overzicht in je kast, zodat je ziet wat je hebt.

67  |  ORGANIZE!
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ALS JE EEN TOVERSTAFJE HAD,  
WELKE RUIMTE WAS ER DAN HET 

EERST OPGERUIMD? 

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

Haha, mijn hele huis was dan  

getransformeerd in een villa  

met meer opbergruimte.

Social wall

Mijn keuken.

Social wall

De slaapkamer van de kinderen was  dan altijd opgeruimd en netjes.

Social wall

Dan kon ik gewoon de fietsen  
weer in de garage zetten.

Social wall

Niet zozeer een ruimte maar  

die Legoblokjes… au!
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THEMA: 
 LOSLATEN

LOSLATEN,  
WAAROM  

ZOU JE? 

BYE BYE 
BURNOUT

EN DE VASTE  
RUBRIEKEN: 

BINNENKIJKEN BIJ  
DE ORGANIZER 

ROMMELKONTEN  
EN OPRUIMERS

IN DE VOLGENDE  
ORGANIZE!

EN NOG VEEL MEER...



ORGANIZE!Let’s

Let´s Organize!  
is een nieuwe  

gratis community  op  
Facebook waar je terecht  

kunt met je opruimvragen, 
je projecten kunt delen, 

successen kunt vieren en 
regelmatig interessante  

artikelen, inspiratie,  
video´s en meer  

kunt vinden!
DENK,  

SCHRIJF EN  
DOE MEE!


