
Herken je dit? Als het rommelig en druk is om je 
heen, word je daar zelf ook onrustig van. Je kunt je 
minder concentreren en het leidt je af. Je wordt er 
onrustig en druk van. Is het bij jou vol, niet 
opgeruimd en onoverzichtelijk? Komt het door drukte 
of omdat je moe bent? Heb je geen overzicht omdat 
je het moeilijk vindt om te kiezen? Raak je in paniek 
door de hoeveelheid? 
 
Eigenlijk maakt het niet uit wat de oorzaak is. Je wilt 
het graag anders, want onduidelijkheid, rommel en 
spullen belemmeren je in je dagelijks leven. Je bereikt 
niet wat je wilt en je komt niet tot je recht. Herken je 
dit? Lees dan vooral verder… 
 

Een opgeruimd en gezellig huis? 

Alle spullen op een vaste plek?  
Ontspannen en tot rust komen? 
Je ruimtes efficiënt gebruiken? 
 
Wie wil dat niet? Thuis is de plek waar je wilt 
uitrusten en opladen voor de dingen van alle dag. Is je 
huis echter een bron van stress, omdat het rommelig 
is, je steeds dingen kwijt bent en je liever niet eens 
thuis bent? Wat is dat naar!  
 
Misschien ben je al vaker begonnen met opruimen, 
maar heb je het niet afgemaakt. Weet je niet meer 
waar je moet beginnen? Schaam je je voor anderen?  
 
Met de hulp van mij kun je leren om je huis op orde 
te krijgen en te houden. In een paar dagen kan het er 
heel anders uitzien en krijg je waarschijnlijk zin om 
nog veel meer aan te pakken. Mijn ervaring is dat als 
je begint je steeds weer nieuwe dingen ziet die nog 
geordend kunnen worden, zoals je keuken of je 
voorraadkast.  

Wat is het fijn als je alle spullen een plek kunt geven 
en weer direct kunt vinden wat je zoekt. Het is 
genieten als het overzichtelijk en netjes is en de 
ruimtes in huis weer in gebruik waarvoor ze bedoeld 
zijn. De gezelligheid en rust komt terug. 
 

De administratie goed onder de knie 

krijgen? 
Een lege mailbox? 
Plannen en prioriteiten stellen? 
 
Als je je post niet regelmatig doorloopt wordt de 
stapel groot en mis je dingen. Wellicht gooi je per 
ongeluk iets weg of bewaar je veel te veel. Als je 
eenmaal een achterstand hebt, is het moeilijk om die 
weer in te lopen. Het helpt ook als je overbodige post 
en mail voorkomt.  
 

Als je administratie niet op orde is kan je dat geld 
kosten, omdat je rekeningen niet op tijd betaalt of je 
een belangrijk formulier mist. Datzelfde geldt voor je 
digitale administratie.  
 
Ik wil je leren hoe je je administratie kunt bijhouden 
op een manier die voor jou logisch en praktisch is.  
 
 

Verhuisplannen? 
Alleen bewaren wat je belangrijk vindt? 
 
Als je meer spullen hebt dan toekomstige ruimte 
moet je gaan uitzoeken wat je wilt bewaren en wat 
weg kan. Ga je verhuizen dan zit er druk achter, want 
er is een verhuisdatum. Heb je al plannen, maar is het 
nog niet concreet, dan kun je je voorbereiden.  
 

De ervaring leert dat het doorspitten van 
herinneringen, spullen van kinderen of ouders veel 
tijd en energie kost. Je komt nogal wat tegen. Ik 
ondersteun je daar graag bij. 

 

Als er meer aan de hand is 
 
Heb je recht op hulp vanuit de WMO omdat het je 
moeite kost om zelfstandig je huis en administratie 
op orde te houden? Dan is er vaak meer aan de hand: 
een handicap, een psychische stoornis of iets 
dergelijks. Ik ben gecontracteerd door de gemeentes 
Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas 
en Krimpenerwaard om Zorg in Natura te mogen 
leveren. Dat betekent dat je in het geval van WMO-
begeleiding ook kunt kiezen voor mij.  
 
Vraag ernaar bij je Sociaal Team of de WMO-
consulent. 
 
 

Wat levert mijn hulp op? 
• Je hoofd is rustiger. Je krijgt weer controle 

• Je voelt je zelfverzekerder 

• Je krijgt geen aanmaningen meer omdat je 
de rekeningen op tijd betaalt 

• Je krijgt meer tijd, want zoeken hoeft niet 
meer. Wie weet vind je nog een heleboel! 

• Je kunt (letterlijk) weer beter ademhalen  

• Je gaat weer mensen uitnodigen 

• Je kinderen hebben meer speelruimte 

• Je voelt je prettig in je eigen huis en komt 
beter tot rust 

• Je maakt efficiënter gebruik van de ruimtes 
in je huis 

 

 



Werkt het? 
Ja! Veel mensen hebben ervaren dat het leven in een 
geordende omgeving helpt je te concentreren, beter 
te presteren, efficiënter te werken en je gelukkiger en 
rustiger maakt.  

 
Wat is een professional organizer? 
Een professional organizer is iemand op een 
professionele manier mensen bijstaat in het ordenen, 
organiseren en opruimen van het huis, de 
administratie of de werkplek. Ik ondersteun bij het 
praktisch indelen van de keuken en voorraadkast, het 
opruimen en rubriceren van allerlei papieren, het 
plannen van het huishouden, het afstand doen van 
overbodige spullen en de voorbereiding van een 
verhuizing. De professional organizer is onafhankelijk, 
discreet en werkt zonder oordeel. De situatie is zoals 
hij is en het is fantastisch dat jij het initiatief neemt 
om het aan te pakken.  
 

Wie is Bezemer-Organizing? 
Ik ben Carina Bezemer-Wagemakers (1967), 
getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon. 
Ik ben rustig, punctueel en geïnteresseerd in jouw 
situatie. Ik kan goed luisteren en me inleven in jouw 
situatie.  
 
Ik heb de opleiding tot Senior Professional Organizer 
gevolgd (HBO+) en volg jaarlijks studiedagen op het 
gebied van coaching, organizing en bijzondere 
doelgroepen. Ik ben lid van de Nederlandse 
Beroepsvereniging voor Professional Organizers 
(NBPO). 
 

Voor wie? 
Voor iedereen die last heeft van wanorde of teveel 
spullen en daar iets aan wil doen.   
 

Waar en hoe? 
Ik kom bij je thuis en ga, samen met jou, gewoon aan 
het werk. Ik kijk mee, denk mee, stel vragen. Ik weet 
adressen om spullen te verkopen of weg te geven. Als 
je dat wilt kan ik ook spullen voor je meenemen naar 
de Kringloop of je oude papieren vernietigen. Ik kom 
graag overdag, maar als het nodig is ook ’s avonds. Ik 
ga de klus dus niet voor je doen. Ik ondersteun je en 
leer je hoe je het zelf kunt doen. Dan kun je het ook 
als ik weg ben. 
 

Wat kost het? 
Het kost je tijd om samen met mij je huis of 
administratie door te lopen en de confrontatie echt 
aan te gaan. Hoeveel is afhankelijk van wat je wilt en 
nodig hebt. Ik wil graag maatwerk bieden en een 
oplossing waar jij mee verder kunt.  
 
Heb je iets nodig dat ik niet kan bieden, dan zeg ik dat 
ook en help ik je zoeken naar een persoon die jouw 
vragen wél beantwoordt. 
Kijk voor tarieven op www.bezemer-organizing.nl.  
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