
Welkom bij de workshop

Professional Organizing
rust - ruimte - overzicht



Wie zijn wij? 

 Inge Alberts

Gerda Vink

Wie zijn jullie?



Begeleiding door een professional organizer

 overzicht en controle

 grip op tijd en energie

 hoe organiseer ik 
- spullen 
- taken 
- activiteiten

 thuis 

 werk



Een klant aan het woord
met ‘gewoon doen’ roepen krijg je het niet gedaan

 Mw. Elly KleinJan

Interview

Vragen uit publiek



Lukt het niet linksom? dan maar rechtsom!

Maar: met Strategieën, Steun en Structuur

 Andere informatie verwerking in het brein



Judith Kolberg & Kathleen Nadeau
‘Opgeruimd leven met ADHD, 
praktische organiseertips en strategieën’

 Motivatie: wat prikkelt je belangstelling?

 Als het af moet, maak het dan leuk (vijfminutenopdracht)

 Geef toe aan je stemming (surfer), positief gebruik van je impuls

 Organiseer om redenen die jij belangrijk vindt (niet ‘netjes’ > setjes)

 Laad je op om te gaan organiseren (muziek)

 Verdeel het ergste over micromomenten

 Denk zoals een ober

 Houd de race kort; sprint naar de finish!

 Praat tegen jezelf om ‘op de rails’ te blijven



Voorbeelden:



Financiering inzet Professional Organizer

Maatwerk! De professional organizer is een specialist.

 Particuliere dienstverlening – zelf betalen

 WMO van de gemeente waar je woont: 
PGB of ZIN (met diagnose/indicatie)

 Vergoeding via de werkgever
- behouden, vermijden hogere kosten door uitval
- potje scholing of ontwikkeltraject

 Wat levert het op? 



Vragen uit publiek

 Situaties herkenbaar?

 Waar loop je tegenaan?

 Bel of mail met ons of de NBPO voor meer informatie

 Of kom straks langs bij ons stand in de hal



Nederlandse Beroepsvereniging 
voor Professional Organizers
www.nbpo.nl

- Thuisorganizer
- Jongerenorganizer
- Seniorenorganizer
- Werkplekorganizer
- Timemanagementorganizer
- Hoardingorganizer
- Mensen met een 

beperkingorganizer
- Financieel organizer
- Verhuisorganizer

http://www.nbpo.nl/


Tips

• Begin klein 

• Neem de tijd om te bedenken waar je iets wilt opruimen, 
vindt de voor jou logische plekken. 

• Kleding: hangertjes andersom

• Sorteerhulp: 3 dozen: HO – EO - W

• Niet vooraf kasten of bewaarboxen kopen. 



1. Is dit iets wat ik écht gebruik?
2. Voegt het waarde toe aan mijn leven? Zijn deze spullen nuttig en 

functioneel voor mijn doelen, dromen en plannen?
3. Zou ik dit kopen als ik het nu in de winkel zag liggen?
4. Hoe blij word ik ervan?
5. Wil ik het bewaren vanuit schuldgevoel naar een ander, 

bijvoorbeeld omdat ik het heb gekregen?
6. Heeft het voorwerp emotionele waarde? Kan ik het digitaliseren 

(fotograferen, inscannen > herinnering)
7. 20/20 regel bij spullen ‘voor het geval dat’ 

Iets wat binnen een straal van 20 kilometer voor minder dan 20 
euro te koop is, kan weg.

Vragen tijdens het opruimen



 https://www.facebook.com/watch/?v=877708872620691

 Kristina Kuzmic / filmpje

https://www.facebook.com/watch/?v=877708872620691
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