
 
 
 
 
 
 

 
LEKKER GEWERKT? 

 

 
 

Deze vraag kreeg ik laatst van een klant:  
 

‘Vind je het niet vermoeiend, de hele dag met mensen opruimen en organiseren?’ 
 

Mmm, dat zette me aan het denken. Want natuurlijk ben ik moe na een dag helpen met keuzes 
maken, de tijd bewaken, spullen sorteren en sjouwen.  
 

Maar ik vind het niet vermoeiend. Sterker nog, als ik weg rijd bij mijn klant heb ik zelf meestal ook 
een opgeruimd gevoel. En weet je waar ik de meeste energie van krijg? Van de opluchting die mijn 
klanten ervaren.  
 

Bijvoorbeeld als ze (eindelijk) aan de slag gaan. En wanneer ze zien dat er ruimte ontstaat.  
En óók wanneer plekken en spullen in huis weer schoon, fris en bereikbaar worden.  
En zéker wanneer ik met een hele auto met spullen wegrijd.  
 

Dan begint voor mij soms nog de volgende klus: het uitzoeken van spullen voor de 
tweedehandswinkel, milieuplein, de speelgoedbank of een ander goed doel. Voor mij is dat een 
goede afsluiting van de opruimsessie.  
 

Maar mijn werk bestaat niet uit louter opruimen. En om dat de illustreren nu ook foto’s van mij aan 
het werk. Dan zie je een beetje hoe dat eruit ziet. 

 
Dit is ook wat ik doe, workshops geven over opruimen, 
administreren en de mailbox. Super leuk om te doen! 
Want daar worden altijd interessante vragen gesteld die mij 
vaak inspireren tot een leuke nieuwsbrief.  
 

Met sommige deelnemers heb ik nog steeds contact.  
Zij mailen mij met de verhalen over hun opruim successen  
en vragen raad en advies. 
 

 
 
En bij een eigen bedrijf hoort natuurlijk ook een administratie 
en heel wat mailtjes op een dag.  
 
Daarbij gebruik ik zelf ook alle tips die ik over organiseren heb 
geleerd. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik weet hoe ik het 
gebruik én of het bevalt. Daardoor kan ik mijn klanten beter 
adviseren. 
 
 

 
Misschien denk je wel ‘Wat doet die cameraman toch op de foto’s?’ Dat is ook een project waar ik de 
afgelopen tijd druk mee was. Meer bekendheid geven aan mijn vak als organizer.  
In februari ben ik geïnterviewd op de radio. En in maart ben ik een hele dag gefilmd in wat ik doe: 
workshops, opruimen met klanten, werken aan mijn bedrijf en kennis en kunde vergaren. Die dag 
had ik de hele dag een cameraman en een visagiste tot mijn beschikking. Wat een feest! 
 



 
 
 
 
 

Maar het is niet alleen glitter en glamour hoor!  
Studeren doe ik ook nog steeds. Er wordt veel geschreven 
over organizing. Er worden steeds nieuwe ontdekkingen 
gedaan over hoe ons ‘opruimbrein’ werkt, of uitstelt, of 
ontwijkt. Deze kennis gebruik ik om mijn klanten en 
deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. 
En of het nu een opruimsessie, een workshop, of een 
individuele sessie met de mailbox is, het blijft inspirerend 
en zeker niet vermoeiend!  
 

 
Natuurlijk blijf ik gewoon werken als organizer. Dat is wat ik het liefste doe.  
En schroom niet om mij in te schakelen voor het opruimen van je huis, mailbox of werkplek. 
Want je bent het waard & opruimen en organiseren blijft mijn vak! 
 
Zodra het radio interview en de documentaire af zijn en op de website staan ontvangen jullie een 
berichtje. Dan kunnen jullie niet alleen mijn nieuwsbrieven lezen maar ook naar mij kijken en 
luisteren! Hoe leuk is dat?  
 
 
Groet, Irma 
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