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‘Professional Organizer:
nooit van gehoord!’
Tekst Erna Verheij

Meer informatie? NBPO (de Nederlandse Beroepsvereniging van 

Professional Organizers) www.nbpo.nl of www.ernaverheij.nl

BEWAARCRITERIA - Je gebruikt het voorwerp regelmatig  // Het voorwerp 

maakt je leven aangenamer // Je hebt voldoende tijd en energie om het 

voorwerp te onderhouden // De houdbaarheidsdatum van het voorwerp is 

nog niet overschreden // Het voorwerp is onvervangbaar en voldoet aan 

de criteria hierboven. BEWAARSMOEZEN - Je vindt het niet mooi, maar 

je hebt het van tante X of oom Y gekregen // Je draagt of gebruikt het 

nooit, maar je hebt er ooit veel voor betaald // Je hebt er al één, maar 

je bewaart een tweede exemplaar ‘voor de zekerheid’ // Weggooien is 

zonde, we verkwisten al genoeg. ’t Is toch nog helemaal goed? // Je wilt 

het graag aan je kinderen overdoen, maar dat duurt nog 20 jaar…

Een Professional Organizer, wat is dat eigenlijk? Een professional 

organizer is iemand die zich bezighoudt met het begeleiden van 

klanten bij het uitzoeken, opruimen en ordenen van hun spullen, 

administratie of huis, dan wel een helder en praktisch advies geeft, 

waardoor er rust ontstaat in huis en hoofd.

Waarom ben je dit eigenlijk gaan doen, je bent toch lerares Frans op 

het Calvijn College in Goes? Ja, dat ben ik inderdaad, maar dat ben 

ik aan het afbouwen om tijd te kunnen investeren in het organizen. 

Ik werk nu nog 4 dagdelen als lerares, de overige dagdelen ben ik 

beschikbaar voor het organizen. Ik werk meestal 2 à 3 uur bij een 

klant en die wonen door heel Zeeland, dus moet je daar wel een 

dagdeel voor inplannen. 

Waarvoor roepen klanten je hulp in? Voor advies en hulp bij het 

praktisch inrichten van hun woon- en werkruimte, voor het op orde 

brengen en structureren van de privé-administratie of voor hulp bij het 

leren plannen en indelen van hun tijd (tijd- en huishoudmanagement).

Zijn er situaties waarvoor ze je hulp inroepen waar je niet meteen 

aan denkt? Ja, hulp bij ingrijpende levensgebeurtenissen (overlijden, 

verhuizing of scheiding), hulp bij het zodanig inrichten van het huis 

dat het op de foto kan bij de makelaar voor de verkoop, hulp via een 

PGB aan mensen die door hun ziekte of beperking daar recht op 

hebben (bijv. ADHD of ADD).

Hoe ga je te werk? Ik kom bij de klanten thuis om hun situatie en 

hun doelen te bespreken. Ik vertel dan iets over mijn werkwijze en 

geef een indicatie van wederzijdse tijdsinvestering en kosten. Als 

er sprake is van een wederzijdse ‘klik’ kunnen we samen verder. 

Als de klant zich kan vinden in het voorstel, gaan we samen aan de 

slag om de omschreven doelen te bereiken. Tijdens het uitvoeren 

vraag ik regelmatig of het goed gaat. Zo nodig kunnen er tussentijds 

aanpassingen plaats vinden.

Contact en adres: Erna Verheij, Ambachtsherenwegeling 1, 4421 GP 

Kapelle, telefoon 0113 - 502931, email organizer@ernaverheij.nl


