Terugblik op 2019
De derde week van januari is de week van de circulaire economie. Ik vroeg me toen af of
professional Organizing duurzaam is, hoe goed scheiden mijn cliënten hun afvalstromen (met
name de grote zaken) en hoeveel van hun ‘afval’ is geschikt voor hergebruik. Oftewel hoeveel
is circulair. Om dat te meten heb ik een weegschaal gekocht en ben ik gedurende 2019 gaan
wegen hoeveel mijn cliënten tijdens mijn begeleiding wegdoen aan kleding, papier, ijzer, e.d.
In februari deden al mijn cliënten mee en werd er door hen druk gewogen. Ook startte ik in
februari samen met twee collega’s als virtual organizer, hierbij begeleiden we onze cliënten op
afstand via de computer of smartphone. En mijn man en ik gingen er een weekje tussenuit om
samen met de hond vele kilometers door de Ardennen te struinen, heerlijk!
In maart gaf ik een eerste training aan collega organizers over het werken met cliënten met
een PGB (persoonsgebonden budget) vanuit de Wmo. Deze training werd enthousiast
ontvangen en zodoende gaf ik deze in april nogmaals. Ondertussen was ik ook vier dagen per
week aan het werk met mijn cliënten, bijzonder dat er zoveel werk is. Werk wat ik alleen niet
aankan en dus gaf ik veel door aan collega organizers.
Helaas kreeg ik in april ook het bericht dat mijn moeder leed aan acute leukemie en dat zij niet
lang meer te leven had. Ze wilde graag haar 90e verjaardag vieren op 25 juni en probeerde
nog zoveel mogelijk te ondernemen. Zo kwam ze ook op eerste paasdag naar Heemstede,
heel dierbaar.
De maand mei stond naast mijn werk grotendeels in het teken van de (extra) verzorging van
mijn moeder, ze kreeg 24 uur zorg aan huis. Heerlijk dat ze thuis kon blijven en dat wij (mijn
drie zusjes en ik) bij haar in en uit konden lopen wanneer wij wilden.
Op 4 juni overleed mijn moeder, tot de dag ervoor was ze redelijk goed en konden we over
van alles en nog wat met haar praten. Fijn dat die laatste weken ons zo gegund waren. Daarna
moesten we haar flat opruimen, gelukkig had ze het boek over ‘döstädning’ gelezen en waren
we goed voorbereid. Samen met mijn zusjes hebben we alles opgeruimd, verdeeld en
gedoneerd. Allemaal in goede harmonie!
In juli gingen we 3,5 week uitwaaien aan de Franse Atlantische Oceaan en kwamen we
langzaam bij van alle emoties en drukke werkzaamheden.
Daarna begon in augustus het (drukke) werkzame leven weer. Veel van mijn cliënten hebben
een PGB, wat inhoudt dat er jaarlijks wordt gekeken of de begeleiding die ik bied nog wel
effectief en efficiënt is. Begeleidingsrapporten moeten geschreven worden en keukentafel
gesprekken worden gevoerd. Afgelopen jaar kregen al mijn cliënten voortzetting van hun PGB,
heel fijn voor hen.
In september kwamen drie nieuwe aanvragen van cliënten met hoarding (dwangmatig
verzamelen), niet geheel toevallig tegelijkertijd met de start van een nieuw tv-programma op
RTL4. Mijn agenda zat echter al zo vol dat ik maar een van deze drie aanvragen kon
honoreren, onder de voorwaarde dat we deels virtueel aan de slag gingen.
Afgelopen oktober gaf ik een (beginners) training over hoarding aan collega organizers in
Noord-Holland. Hoe herken je een ‘hoarder’? En wat doe je wel en wat doe je niet. Voor
verdere verdieping kunnen ze bij de School voor Organizing terecht.
In november gingen we weer een weekje uitwaaien, ditmaal in Duitsland. Wat een prachtige
natuur is daar. Weer fit en uitgerust maakte ik me op voor de laatste weken van het jaar, een
gekkenhuis!
Vandaag, zaterdag 21 december kijk ik terug op die laatste drukke weken, met soms drie
afspraken op een dag. Never a dull moment. Bijna alles is afgerond, alleen a.s. maandag nog
een afspraak en dan mijn administratie afronden. 2019 was een heel productief jaar!
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een mooi, gezond en opgeruimd 2020!

