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door het:le'venmet een professional organizer

'NÎemand wil stress doorgroei'ende stapels
'~rni'o;n:o~v~1r:zicih,t\e111;ijk
e a'dimintiistrati~e!s!~
'

Het Schiedamse bureau cVolg-Orde schept orde inkantoren en inhuishoudens.
SdH,iIEDAM- Druk, druk, di.:uk:
Het zijn, welhaast de "kel1nwoorden\VaRons dagelijksibestaan. Ln
deze'gejaagdheidvan alledag wiI
,0prui~enrer;J16g weleenslbij,inschièten:(ii~volgrchaos'inhuis of
opkantoor"cangenuik,onr,ust
en

het op orde breogen van hun Ran" spullen ook netjes voor ze in- en
toor of huishouden, ,;Dat kim vari-" ,uitpakt en vervolgens t;veneens de
eren van het regelen van een verwoning opruimt." Als iemand het
'huizing tot hether ~organiseren van
echtdr.uk;'heeft, verzorgt Volg-Oreen financiële administratie ván de
de zelfs de inrichting van heltnieuJ~1ant." Volg-Orde verzorgtevenwe hah. Nadat een keuze is gemaakt uit,de, stalen met stoffen en
, eens cursussen waar particu'1ieren
daardoorinogmeerstress. Waar 'leren hoe ze moeterl opruimem en behang, zorgt Mieke Verschtiren
0rganiseren, prioriteiten stellen. en
ervoor dat çle vloerbedekking is
Ilmoef! J~ l~egi,t!llen als de stapels
~; op jc'Q.>ureá'U
'begÏImcll tegr~eistructuur aanbrengen,
gelegd, de gordijnen zijn opgehan!: c~~ !de kinderen ~Iweerhun
gen en de muren zijn behangen,
;; ~peelgoed llitenslil1.geren en de
!Fr~twerk van de professional orgavoordat de reguliere..vel'huizers de
nizer blijkt enorm afwisselend.
huisraad overbrengen, "IDe klant
i.j postyan een'maandge),(~denllog
" ,moet wordeRvet,wel1kt? Miekc
"Laatst heb ik bijvoorbeeld een
kan ondertussen gewoon verder
'Verschuren, r.directeur van het> ,oudete dame geholpen die moest
met zijn dagelijks werk:"
Schiedamse Ibureatf!Volg-0rde
'vel1huizen naar een bejaardenwoGezinnen met kinderen maken
biedt lils, p17ofessionalorganizer
ning, Zelf was ze niet meer in staat
uitkomst Zij 'schept orde inikaneveneens gebruik van de diensten
alle spullen die zij haar leven lang
had verzameld, op te ruimen en uit
van Volg-Orde, Verschuren: "Zij
H ,toren ofimJIujshouden/i.
te zoeken, Samen hebben we toen
hebben behoefte aan handige op", ,~Chaos Îeidt~tot>stress: \!.eèl ineneen inventarisatie gemaakt van wat ruimadviezen In de tijd dat ze thuis
ze,wilde bewaren, wat de kinderen
!, .Sen dieaa.n;butm-putfîjden, zijn het
bij de kinderen zijn, willen ze nawi1denhebben en wat ze kwijt wilmelijk niet de politie-agent uithan~ov~r2iÎcht;k\Vijt enver2änken~/1! bijIi zaléen", '!'ldgs' VerschtJren dIe sa- de','lh een aantal weken hebben we gen. Opruimen - zo stel ik altijd
i i JlleI).,inetachytien,aïidére profes,siovoor - doe je samen met de kindestaJPvoor stap de verhuizing geregeld. "
Ir .I).al' attiZeçi>.,
yái1~POie~qrqp'ean
renQP een vast tijdsti~:.het ,liefst
': .Pro
nm:()rganizers~ l1i &~def"
NiH allë'en otidereinensendien op
inet een kookwekker,~dat':Je sategen een verhuizing. Verschuten
inenbiimen'een bepaalde tijd klaar
11 'land dit,nogötibèkende
D~rpep tJ~k
Ii oeknen~ Haar bureau Volg.-:.O~de helpt ook jonge carrièrejagers,
bent. Maak er een spel van."
iicht zich op6edrjjvea, en p<wticu~ "Het is voor hen' een hele zorg
Volgens Mieke Verschuren moeten kinderen weten wat van ze
lieren die ondersteuping willen bij: . minder als een verhuisbedrijf hun
,
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wordt verwacht. "Opruimen hoort
endan gewoon bij, Als je bijvoorbeeld wilt dat kinderen hun schoeL
nen in de gang zetten en niet laten
slingeren in de huiskamer, moet je
ze dat-duidelijk maken. Hang bijvoorbeeld op de koelkast een centrale irritatielijst. Zet daarop max-i'maal vijf punten die je vervelend
vindt en bespreek dat dagelijks,
bijyoorbeeld na het eten. Val de
kinderen niet aan, maar leg uit
waarom het je irriteert. Grote kans
dM ze tussentijds op die koelkast
gaan kijken en tijdig zorgen dat jij
je gocde humeur niet verliest!"
Hoe nauw innerlijke rust samenhaNgtmet orde om ons heen, blijkt
uit~de behoefte aan opruimen die
mensen met psychische problemen
vaak ervaren tijdens hun behandeling. Opgeruimd staat dus niet alleen netjes, maar bljkt ook rust te
geven, Opruimen is derhalve een
belangrijke bezigheid. En voor iedereen die te druk is om zelf orde
op ~Uen[e stellen óf' die wel wat"
handige opruim- en organisatietips
kan gebruiken, is er de professional organizer als steun en toeverc
laa~

