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Dit jaar wordt het anders.
10 tips om van 2020 jouw best georganiseerde jaar ooit te maken.
“Dit jaar wordt het anders.”
Je hebt het ondertussen waarschijnlijk al zoveel gezegd en gehoord dat de
woorden lichtjes grijsgedraaid beginnen te klinken. Ergens tussen Jingle Bells
en de nieuwjaarzoenen, staat we toch allemaal weer even stil bij dat nieuwe
kalenderjaar en de doelen en dromen die we aan die 365 nieuwe dagen
verbinden.
De ene wil een paar kilo’s kwijt, de ander wil een marathon lopen, meer tijd
met de kinderen doorbrengen of eindelijk aan die nieuwe hobby beginnen.
Plannen in overvloed . Maar wat je goede voornemen ook is, je wilt je leven
sowieso verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Je wilt het anders.
En aan de basis van al die veranderingen ligt ... organisatie.
Geloof je me niet? Denk er maar eens goed over na:
Hoe vaak heb je je niet gefrustreerd gevoeld wanneer je keuken tegen de
avond weer in een complete oorlogszone was veranderd? Bye bye gezellig
zetelmoment met je lief en hallo laatavond-afwas.
Zakte de moed je telkens in je loopschoenen wanneer je weer op zoek moest
naar die favoriete sportlegging tussen uit de hand gelopen wasmanden?
Of kwam je te laat op je werk omdat je dat ene belangrijke papier zeker
ergens veilig had weggelegd om het dan op het meest cruciale moment niet
meer terug te vinden?
Herkenbaar?
Geen paniek! Tijdens het nieuwe jaar maken we samen komaf met die
vervelende momenten die jouw goede voornemens saboteren. Dit jaar wordt
het anders.

En daar ga ik je bij helpen!

Mijn kant-en-klare organisatietips
Met een passie voor opruimen en enkele jaren ervaring als professional organizer op de teller,
heb ik ondertussen een schat aan tips & -tricks verzameld voor een opgeruimd leven. Ik geef
ze graag aan mijn klanten mee, maar pas ze ook zelf dagelijks toe bij me thuis. Ik wil je dan
ook niet met een extra lange to do-list opzadelen, maar gewoon enkele nieuwe inzichten en
trucs aan de hand doen die écht werken. Let’s do this!

Maak je eigen definitie van ‘organisatie’
Georganiseerd zijn is geen doel op zich, maar een middel om je doel te bereiken. Het
moet immers passen in jouw eigen leven. Denk er dus even over na: zet je 5 minuutjes,
koffie of thee erbij en brainstormen maar! Welk resultaat wil jij bereiken? Wil je geen tijd
verliezen met het zoeken naar de sportschoenen van je kids? Heb je een
ochtendroutine nodig die supersnel en praktisch is? Ben je het beu om in alle lades op
zoek te moeten gaan naar dat ene papiertje met het recept van ‘de cake van de
Bomma’? Dan is dat het doel waar jouw organisatiesysteem naartoe werkt. Zorg voor
een duidelijk aangegeven plek waar alle sportschoenen terecht komen. Of werk voor
jezelf een ochtendroute uit door het huis en zorg dat alles dat je nodig hebt binnen
handbereik staat. Of verzamel alle losse recepten in een map of doos. Doel bereikt,
check!

Hack jezelf
“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid,” of zo wil het
spreekwoord toch. Probeer dus vooral eerlijk te zijn met
jezelf, want alleen zo kan je jezelf (met alle goede en
mindere kantjes) een stapje voor blijven. Laat je daarbij
niet leiden door vrienden die het beter lijken te weten, de
laatste trends of experts wiens mening breed
uitgemeten wordt in de media. Ben jij echt geen
ochtendmens? Negeer dan alle theorieën over een
Magical Morning en zorg ervoor dat je ’s ochtends
zonder gedoe op weg raakt. Je productieve momenten
volgen later op de dag. Zo ontwikkel je een systeem dat
voor jou werkt, en niet andersom

Wees geen Weekend Warrior
Oftewel: plan niet al je poets- en opruimwerk in
het weekend. Dan wordt dat gewoon ook een
zoveelste obstakel en associeer je op den duur je
vrije tijd met werk in huis. En dat is natuurlijk niet
de bedoeling! Probeer tijdens de week alvast een
goede routine in te bouwen, zodat je tijdens het
weekend lekker kan relaxen.

Less = more
Nee, je hoeft geen volledig minimalistisch of clean interieur te hebben om een
opgeruimd leven te leiden. Het gaat er vooral om dat je huis het juiste verhaal vertelt.
Eentje dat echt bij jou past. En dat kan alleen wanneer je alleen spullen hebt waar je
echt blij van wordt en die een bijdrage leveren aan je leven. Opruimen en weggooien
is dus de boodschap! Maar begin wel klein en stap voor stap. Zo zorg je ervoor dat je
niet overweldigd of ontmoedigd wordt.

Een vaste plaats voor ALLES
Jawel, dat heb je goed gelezen: alles! Een onderzoek van IKEA heeft ooit uitgewezen dat we
dagelijks gemiddeld een uur (!) verliezen met het zoeken naar spullen. Dat zijn zeven uren
per week! Of 15 hele dagen per jaar, die we verkwisten aan uitzoeken in welke handtas de
buskaart is blijven zitten of waar het boek gebleven is dat je geleend had van een collega.
Dat zijn heel wat compleet nutteloze uren dus, terwijl er een makkelijke oplossing bestaat:
geef alles een vaste plaats en probeer het daar ook telkens terug te leggen/zetten. Dat
betekent niet dat je aan het einde van een lange werkdag niet even je jas aan de
keukenstoel mag hangen, maar zorg er dan voor dat je voor het slapengaan nog een snel
rondje door het huis doet om alles weer op z’n plek te leggen. Een vast opruimkwartiertje per
dag kan wonderen doen. Probeer het even uit, op verschillende momenten tijdens je dag en
bepaal wat voor jou het beste werkt. Zet eventueel een timer en go go go!

"Georganiseerd zijn is
geen doel op zich maar
een middel om je doel
te bereiken"
Charlotte wauters
OrganiseMe
Professional Organizer

File, don’t pile
Houd je administratie onder controle. Dat klinkt niet moeilijk, toch? Maar in de realiteit loopt
het daar bij heel wat huishoudens mis. De post wordt mee naar binnen gebracht, maar niet
meteen gelezen en belandt in een groeiende stapel, samen met kindertekeningen,
formulieren van school en boodschappenlijstjes die nooit tot in de supermarkt geraken.
Probeer een systeem voor jezelf te ontwikkelen waardoor er nooit meer zo’n stapel ontstaat.
Open alle binnenkomende post onmiddellijk, gooi alles wat je niet meer nodig hebt meteen
weg en bewaar de rest op een afgesproken plek. Die administratie verwerk je tijdens een
wekelijks of tweewekelijks moment, zodat je nooit achteropgeraakt.

Planning = essentieel
Noteer je plannen in een digitale of papieren
agenda, op een kalender in je keuken, in een
weekplanning een bullet journal ... Het maakt niet
uit hoe je het doet, maar doe het alsjeblieft! Met
een goed overzicht van je plannen en to-do’s, kom
je zeker niet voor verrassingen te staan. Zorg
ervoor dat je realistisch omspringt met je tijd.
Vergeet bijvoorbeeld geen reistijd in te plannen! En
zorg eventueel voor een weekroutine die altijd
terugkeert, zodat je daar alvast niet meer over
hoeft na te denken. Zo komt er weer mentale
ruimte vrij, die jij aan leukere en spannendere
dingen kan besteden. Yay!

Lege oppervlakken
Weer een tip die misschien wel eenvoudig klinkt, maar voor veel mensen toch een
uitdaging blijkt te zijn. Probeer jezelf voor te houden dat de oppervlakken in je woning zo
leeg mogelijk moeten blijven. Zorg ervoor dat het keukenblad, je kasten in de gang of de
eetkamertafel geen rommelmagneten worden, maar breng de spullen die je er verzamelt
naar hun vaste plek in huis. Een goede tip daarvoor: wandel nooit met lege handen, maar
probeer altijd iets mee te nemen wanneer je door je huis beweegt.

Goed begonnen, half gewonnen: mealpreppen
Je hebt er ongetwijfeld al wel eens iets over gehoord,
maar hoe werkt dat mealpreppen nu eigenlijk? Elke
zondag plan ik een uurtje mealprep-tijd in. Dat uur draait
volledig om voorbereiding. Ik bekijk mijn planning voor de
komende week en bepaal welke maaltijden daarbij
passen. Eet ik een keertje onderweg? Ga ik uiteten? Heb ik
tijd om te koken of moet ik meteen weer weg? Dan
probeer ik meteen een weekmenu vast te leggen en
alvast een aantal dingen voor te bereiden. Ik maak
bijvoorbeeld een grote pot soep, kook alvast rijst, pasta of
aardappelen en snijd mijn groenten al. Dat zorgt ervoor
dat ik tijdens de week makkelijker en sneller een verse
maaltijd op tafel kan zetten.
Wil je hier nog meer over weten? Voedingscoach Hellen van Hungry For Health
(www.hungryforhealth.be) organiseert workshops rond mealprepping en weekmenu’s.
Of lees de mealprepgids van personal trainer Katrien (www.fitabonita.be).

Maak je bed op
Ja, zo simpel kan het zijn! Je begint je dag met
een makkelijke taak die amper een minuutje in
beslag neemt. Het resultaat? Je voelt je
productief (meteen al een taakje afgevinkt,
check!), je slaapkamer ziet er in een klap wat
netter uit en ’s avonds kruip je met een heel
ander gevoel onder de lakens. Een kleine
gewoonte met een groot effect dus.

Ziezo, 10 tips waarmee je zeker en vast een verschil kan maken in je
leven. Zodat jij het dit jaar anders kan doen! Awel ja!

Wie ben ik?
Hi, ik ben Charlotte Wauters. In een vorig leven was ik een drukbezette projectmanager.
Tussen alle hectiek van mijn job door ontdekte ik al snel dat structuur en planning echt
rust kunnen brengen in je hoofd en je volledige leven. Voor mij komt dat redelijk natuurlijk,
maar ik merkte steeds vaker dat het voor anderen een grote uitdaging kan zijn. En dus
gooide ik het roer helemaal om en besloot ik professional organizer en opruimcoach te
worden. Zo help ik anderen om hun huishouden en leven wat meer op de rails te krijgen
en hun eigen potentieel te benutten. De tips in deze gids zijn al een begin, maar ik kan je
ook met heel wat dingen persoonlijk helpen:

Ruimtes in je huis of kantoor opruimen en/of ontspullen.
Structuur vinden, zelfs wanneer je heel weinig tijd hebt.
Een verhuis slim voorbereiden en/of een goede start maken in je nieuwe
woonst.
Spullen loslaten, ook wanneer je het daar heel moeilijk mee hebt.
Het respectvol opruimen van een volledige woning van een dierbare na diens
overlijden.
Het organiseren van kasten en bergruimtes (ja, met van die Pinterestproof
mandjes en gadgets!).
Concrete tips en adviezen waarmee je meteen aan de slag wilt in je dagelijkse
leven.
Want als je fit wil worden, doe je toch ook een beroep op een trainer? Dus waarom
zou je geen opruimcoach onder de arm nemen? Je bent niet de enige die worstelt
met de chaos van de dagelijkse hectiek, maar met de juiste hulp kan jouw leven
(en dat van je volledige gezin) wel een positieve wending nemen.
Boek nu je GRATIS kennismakingsgesprek via mijn website www.organiseme.be!
Ik help je graag op weg naar een georganiseerd 2020!
Liefs,
Charlotte
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Opruimen? Dat heeft alleen maar voordelen
Als opruimcoach zie ik het telkens weer in de praktijk gebeuren: opruimen kan iemands
leven volledig veranderen. Je kan het je misschien moeilijk voorstellen, maar de positieve
resultaten zijn (bijna) eindeloos.
Wil jij ook ...
Meer geld overhouden?
Wanneer je meer overzicht hebt over de spullen in je huis, kan je ook in de winkel bewuster
beslissingen nemen. En met een perfect georganiseerde administratie moet je nooit meer
extra kosten doen voor een factuur die is blijven liggen.
Meer kwaliteit in huis halen?
Kwalitatieve apparaten en spullen in een rommelige ruimte, dat past nu eenmaal niet.
Met meer ruimte (en geld) kan je wel investeren in stuks van betere kwaliteit.
Gezonder zijn?
Je legt misschien niet meteen de link tussen je woning en je gezondheid, maar rommelige
kamers zijn een pak moeilijker om proper te houden en dat merkt jouw lichaam maar al
te goed.
Productiever en creatiever zijn?
Meerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat je beter kunt focussen en meer vrijheid
ervaart om creatief aan de slag te gaan met minder rommel en chaos om je heen.
Heerlijk, toch?
Minder keuzestress ervaren?
Minder opties en minder chaos om je heen ... dan worden je dagelijkse beslissingen (zelfs
hele kleine, zoals welke paraplu je meeneemt) een pak gemakkelijker.
Anderen helpen?
De spullen die jij weggooit, kunnen voor een ander nog veel waarde hebben. Je weet dus
zeker dat je een ander helpt wanneer je je spullen doneert.
Gewoon minder stress hebben en je weer vrij voelen?
Rommel kan je echt belemmeren, ook zonder dat je je er bewust van bent. Opruimen
zorgt ervoor dat je het verleden en blokkades los kunt laten en je meer tijd en ruimte hebt
om te ontspannen.
Opruimen en organiseren zorgt dus voor een positieve boost. Maar hoe begin je daar nu
eigenlijk aan?
Ik help je graag op weg!

