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Op een mooie meidag in 2017 werd ik gebeld door C., C. is een hoogopgeleide vrouw wonend 
in Den Haag. C. vertelde mij dat haar huis, een bovenwoning van twee verdiepingen, waarin 
een woonkamer, slaapkamer en studeerkamer, overvol stond met spullen. Vooral boeken, 
huisraad en linnengoed. Zij was op zoek naar iemand die haar kon helpen weer orde in haar 
huis te scheppen. 
 

Ze was zich ervan bewust dat er spullen het huis uit moesten maar 
het lukte haarzelf niet. Bij haar huis aangekomen stond de 
woonkamer zo vol dat je er niet in kon zitten, alleen het hoekje bij 
haar computer was begaanbaar. Overal lagen boeken, ordners en 
dozen met spullen uit haar ouderlijk huis. De keuken stond vol met 
spullen die er niet hoorden, er kon amper gekookt worden, de 
eettafel was zo vol met spullen dat je niet meer zag dat er een tafel 
stond en het aanrecht stond ook helemaal vol. De slaapkamer was 
redelijk op orde, ze kon er in ieder geval slapen. De badkamer en 
wc waren beide toegankelijk en schoon. 

 
C. vertelde me dat ze altijd een leuk leven had geleid, goede baan had gehad, leuke reisjes 
maakte met vrienden en vrolijk was. Totdat ze een paar jaar daarvoor was gevallen, haar knie 
dusdanig had bezeerd dat ze voor langere tijd niet kon werken, uiteindelijk ook haar baan had 
verloren en arbeidsongeschikt was verklaard. Via internet haalde ze veel spullen het huis in. 
Doordat ze zich niet goed kon verplaatsen kon ze de gekochte spullen niet opruimen en 
stapelde alles zich in de loop der jaren op. Inmiddels kon ze weer goed lopen maar wist ze 
niet waar te beginnen met opruimen. De spullen waren haar letterlijk boven het hoofd gegroeid! 
 
C. vroeg mij om haar op gang te helpen om haar huis leefbaar te 
maken zodat ze weer kon koken en vrienden kon ontvangen. Van 
mei tot en met september zijn we om de week fysiek 2,5 uur bij 
haar thuis aan de gang gegaan. De andere week ging ze zelf aan 
de slag volgens het schema dat we hadden opgesteld. Zo hebben 
we haar keuken grotendeels opgeruimd, veel boeken, administratie 
en linnengoed uitgezocht. De boeken die mochten blijven hebben 
we in de boekenkasten gezet. Vele zakken met kleding en 
linnengoed gingen naar de kringloop en oud papier naar de 
papierbak.  
 
In september gaf C. aan dat ze het nu verder zelf kon. Mocht het toch niet lukken dan zou ze 
mij weer bellen. Helaas voor haar, deed ze dat in het voorjaar van 2019. Inmiddels werkte ik 
ook als virtual organizer en popelde ik om meer virtueel te werken. Aangezien mijn agenda vol 
met afspraken zat en ik haar huis goed kende opperde ik om samen virtueel aan de slag te 
gaan. Dat vond ze een prima idee. 
 
In plaats van 45 minuten in de auto naar haar toe te rijden, daar 2,5 uur samen te werken en 
vervolgens weer 45 minuten in de auto terug te rijden spraken we twee maal 30 minuten op 
een dag af. Van 9 – 9.30 om de ‘acties’ van die dag voor te bespreken en van 16 – 16.30 via 
WhatsApp videobellen om het resultaat te zien. Dat werkte heel goed voor haar, ik was ‘haar 



stok achter de deur’ en ze bespaarde 2,25 uur aan uurtarief per keer. Ook dat kwam haar heel 
goed uit. 
 
Inmiddels is het 2021 en gaat het goed met haar. Ik weet nog dat ze me in de zomer van 2019 
belde dat ze voor het eerst weer een bloemetje op haar keukentafel had staan. Ze was zo 
blij… 
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