OP ORDE

Keuzes maken
in tijdsbesteding
Erna (60) en Christa (47) verzorgen nu 2 jaar de Rubriek OP ORDE in Zij en Zeeuws. Elk kwartaal schrijven ze een
column om de lezers te laten kennismaken met hun vakgebied en hen te informeren over wat een organizer voor
je kan betekenen. Ze beschrijven een casus die ze in hun werk tegenkomen en laten zien hoe je daar in de praktijk
mee om kunt gaan. Deze keer vormen Erna en Christa zelf de casus. Ze genieten ervan om in hun werk mensen
mee te nemen in het zetten van een stap in hun leven. Ze vinden het enorm leuk om aan hun werk bekendheid te
geven. Maar ook zij moeten kiezen aan welke dingen in het leven ze hun tijd besteden en kunnen niet alles. Erna
en Christa besluiten hun laatste column te schrijven.
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door Christa van Dieren en Erna Verheij

In de volgende vragen ga je dingen
We willen jou wat vragen meegeven,

combineren en conclusies trekken:
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die je kunnen helpen om goede
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Erna en Christa

Christa van Dieren en Erna Verheij zijn in het dagelijks leven

Professional Organizer. Een betrekkelijk nieuw beroep, maar wel

een beroep met toekomst! Want wie heeft er nooit eens te maken
gehad met chaos in het hoofd, een woonomgeving die uitpuilt,
of een overvol(le) agenda/bureau? Om jou te helpen om rust

en ruimte in huis en hoofd te krijgen, geven ze jou handige tips

om telkensa weer een nieuw onderdeel van je leven ‘op orde’ te

krijgen. Wil je thuis of op het werk met hen aan de slag? Kijk dan
voor meer info op: www.OrganieQ.nl of www.Opgeruimd.org
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