
 
 
 
 
 
 

 
OVER MAGNEETPLEKKEN EN LANCEERPLATFORMS 

 
 
 

Als professional organizer kom ik graag bij mijn klanten thuis. Klanten die mijn hulp inroepen.  
Omdat zij zich, door alle spullen, niet meer prettig voelen in hun eigen huis. Door alle spullen en 
administratie is het is te vol en onoverzichtelijk. Al die spullen vermoeien en schoonmaken is een 
opgave.  
 

Ga ik met mijn klant aan de slag, dan benoem ik wat ik zie aan spullen en plekken in huis. Dit werkt 
voor mijn klanten als een enorme eyeopener. Want wat je ziet, dat kun je benoemen én je kunt er 
wat aan doen! 
 

In deze nieuwsbrief kijk je mee door mijn organizing-bril. Hoe ik kijk naar spullen en plekken? 
Natuurlijk vertel ik je ook hoe je deze plekken vóór je kunt laten werken.  
 

Komen ze:  
 

Met Stip Op Nummer 1: De Magneetplek 
Dit was voor mij dé eyeopener in mijn opleiding tot organizer. De magneetplek. Dat hoekje van de 
tafel, het aanrecht, nachtkastje of kastje in de gang waar altijd spullen liggen. En waar steeds spullen 
bij komen. Mijn docent Els Jacobs zegt hierover: ‘Hier liggen belangrijke spullen zonder vaste plek of 
onbelangrijke spullen die zwerven.  
 

Na die les heb ik in mijn huis voor alle ‘zwerfspullen’ een vaste plek gemaakt. Ik heb afscheid 
genomen van heel veel prullaria zoals gratis gadgets van supermarkten, verlopen cosmetica 
monsters. Ook verpakkingen én overgebleven snoertjes van elektronica, losse knopen, batterijen en 
alles wat zo door je huis wandelt.   
 

Een goede tweede: Het Busstation 
Deze heb ik overgenomen van mijn klant Marijke. Met haar was ik papieren en tijdschriften aan het 
sorteren. Zij gaf mij de opdracht om sommige artikelen op ‘het busstation’ te leggen. Die had ik nog 
niet gehoord.  Marijke vertelde mij dat ze vaak tijdschriften en artikelen bewaard voor anderen.  
Die liggen in het busstation klaar voor vertrek.  
 
Bij Marijke was dit een aanzienlijke stapel op het dressoir. We hebben deze papieren rechtop in een 
literatuurbak gezet. En Marijke noteerde bij haar wekelijkse administratiemoment op vrijdag: 
‘Doorlopen papieren busstation.’ Wekelijks neemt ze de literatuurbak door en doet ze alles wat 
verlopen of niet meer relevant is, weg. De andere artikelen stuurt ze op met een leuk kaartje. 
Daardoor is de bestaande stapel geslonken tot enkele papieren die klaarstaan in de literatuurbak. 
Hierdoor ziet het dressoir er aantrekkelijk uit én is het schoonhouden een stuk makkelijker.  
 
Wat nu? 
Herken je dit soort plekken? Wil je het groeien en bloeien van spullen tegen gaan? 

 
Denk eens na over De Easy Reach Zone 
Oftewel, berg de spullen die je veel gebruikt binnen handbereik op. Ik neem de keuken als voorbeeld. 
Zet de spullen die je dagelijks gebruikt bij het koken, koffie zetten en de afwas in de kastjes rondom 
de plek waar je dit doet. Dus niet op het aanrecht (magneetplek nummer 1).  
 
Ik hoor je al denken: ‘Dat past allemaal niet!’ Kijk dan eens goed naar de spullen die je allemaal in je 
keukenkastjes hebt opgeborgen. Zijn dat spullen die je weinig gebruikt?  

https://www.dehuishoudcoach.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk aan bakspullen of serviesgoed dat je een keer per jaar gebruikt. Zet deze spullen gerust verder 
weg. In een andere ruimte of kast. Als je deze spullen nodig hebt kun je ze pakken.  
En, hoeveel bakblikken, borden, bekers en glazen heb je nodig? Een goed moment om spullen uit te 
zoeken en naar de tweedehandswinkel te brengen! 
 
Richt een lanceerplatform in 
Zeker als je veel van tas wisselt is een lanceerplatform ideaal. Dit is een vaste plank of mand met 
daarop/daarin: je sleutels, agenda, OV-pas, portemonnee, oplaadsnoertjes en zaken die je morgen 
mee wilt nemen.  
 

Voor je kinderen kun je een krat maken: met daarin de gym- en zwemspullen, rugzakjes en de spullen 
die de volgende dag mee naar school gaan. Dat scheelt een hoop gestress tijdens de ochtendspits.  
 
Kijk eens kritisch 
Kortom, kijk eens kritisch naar de plekken waar je spullen neerlegt en opbergt. Zijn dit logische 
plekken?  
 
Denk je nu: ‘Leuk Irma, al die plekken benoemen. Maar daarmee ben ik nog steeds niet opgeruimd.’  
Schroom dan niet om contact op te nemen voor een:  

 vrijblijvend gesprek, dat kost je niets 

 adviesgesprek waarna je zelf lekker aan de slag gaat 

 proefsessie om te leren organiseren en om te ervaren hoe het is om met mij op te ruimen 
 
Neem contact met me op dan bespreken we hoe ik je kan helpen. Opruimen en organiseren is mijn 
vak én ik vind het leuk om te doen!  
 
Succes! 

 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl 
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
 
Meer tips en info op: 
Mijn Huis Op Orde  Nieuwsbrief - Actieve spullen, actief opruimen 
 

Els Jacobs   Aan de slag met de huishoudcoach 
    De magneetplek 
Martine Vecht    Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren  

De easy reach zone 
Judith Kolberg   Opgeruimd leven met ADHD 

Het lanceerplatform 
 

https://www.mijnhuisoporde.nl/professional-organizer/opruimen-en-organiseren.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/professional-organizer/advies-op-maat.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/professional-organizer/doe-een-proefsessie.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/contact-.html
mailto:irma@mijnhuisoporde.nl
http://www.mijnhuisoporde.nl/
https://www.mijnhuisoporde.nl/blog/nieuwsbrief-actieve-spullen-.html
https://www.dehuishoudcoach.nl/boeken/aan-de-slag-met-de-huishoudcoach/
http://www.businesscontact.nl/boek/het-abc-van-plannen-organiseren-en-optimaliseren/
https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057125034/Opgeruimd-leven-met-ADHD/

