Wat maakt virtual organizing anders?
Laten we vooropstellen dat er veel overeenkomsten zijn tussen professional
organizers die bij je thuis komen, en virtual organizers. Elke organizer brengt kennis
en ervaring mee, een praktische kijk op de meeste organizing-problemen en
communicatieve vaardigheden om het beste uit een sessie te halen. En meestal
jeuken onze handen om lekker aan de slag te gaan.
In dat laatste stukje ben ik als Virtual Organizer (VO) dus wél anders. Een VO steekt
de handen niet zelf uit de mouwen, dat doe jij! In plaats daarvan kijk ik over je
schouder mee. En júist omdat ik wat verder weg zit, kun je daar ontzettend veel
profijt van hebben. Dat klinkt misschien gek, maar omdat jij het werk zelf uitvoert,
krijg je een realistischer beeld van de tijd en moeite die het jóu kost om iets
opgeruimd te krijgen. De organizer ter plekke lost het probleem misschien meteen
voor je op, maar kun je het de volgende keer dan ook zelf? Als de situatie nét een
beetje anders is? Ja, met Virtual Organizing leer je dat dus!
Virtual Organizing “doet” namelijk wat met je brein. Het laat je op een andere manier
denken en bezig zijn met je vraag. Je leert de opruim- en ordenvaardigheden op een
andere manier aan, door veel zelf te doen en te oefenen tussen de sessies door. Zo
train je je brein om nieuwe oplossingen te bedenken. Je bent niet afgeleid door mijn
aanwezigheid in jóuw ruimte en je kunt je focus en tempo goed vasthouden. Voor de
moeilijke momenten ben ik er natuurlijk wel voor je! Met een appje, een mailtje of een
aanpassing in je logboek bijvoorbeeld.
Wil jij je huidige organizing vraag dus oplossen én de vaardigheden aanleren om
volgende vragen ook te kunnen tackelen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres.
Daarnaast is het ook mogelijk om Virtual Organizing te combineren met ‘gewoon’
organizen bij jou thuis, al naar gelang jouw hulpvraag.

Hoe werkt het?
Bij VO kun je kiezen uit de volgende pakketten:
•
•
•

•

Eerste intake + 1 uur organizing à € 97,50
Ieder volgend los uur organizing à € 64,Virtual Organizing pakket 1:
Eerste afspraak van 1 uur: voorafgegaan door mailcontact waarbij je een paar
korte vragen beantwoordt, vervolgens intake met vaststellen van je organizing
vraag, je doel en je leerstijl.
Tweede en derde afspraken van 1,5 uur virtual organizing.
Tussentijdse e-mail contact, bijwerken van je logboek, huiswerkopdrachten en
delen foto’s.
Vierde afspraak van 1 uur: evaluatie en afronding project. Aandacht voor een
eventueel volgend project.
Pakketprijs € 395,-.
Virtual Organizing pakket 2:
Eerste afspraak van 1 uur: voorafgegaan door mailcontact waarbij je een paar

korte vragen beantwoordt, vervolgens intake met vaststellen van je organizing
vraag, je doel en je leerstijl.
Tweede, derde en vierde afspraken van 1,5 uur: virtual organizing.
Tussentijds e-mail contact, bijwerken van je logboek, huiswerkopdrachten en
delen van foto’s.
Vijfde afspraak van 1 uur: evaluatie en afronding project. Aandacht voor een
eventueel volgend project.
Pakketprijs €495,-.
Alle betalingen vinden vooraf plaats en de doorlooptijd van pakket 1 en 2 is zes
maanden.
Nieuwsgierig? Neem gerust contact met me op.

