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Hoe kwam je in dit vak te-
recht?

„Veertien jaar terug had ik
tijdens mijn bevallingsverlof
veel tijd en las ik over dit
werk. Ik dacht: ’Dat ben ik’.
Ik ben toen naast mijn werk
de opleiding bij de Neder-
landse Vereniging van Pro-
fessional Organizers gaan
doen. Ik heb het een tijd lang
gecombineerd met mijn
vaste baan, maar toen een
vriend met een atelier me
anderhalf jaar terug vroeg
om hem te helpen om zijn
archief op te ruimen, heb ik
de stap gezet om me alleen
op dit werk te richten.”

Waarom past dit vak bij jou?
„Van nature ben ik heel

geordend. Als kind al hield
ik van opruimen. Hiervoor
heb ik een opleiding maat-

schappelijk werk gedaan en
dat sluit hier wel op aan. In
beide gevallen kom je in de
privésfeer van mensen om ze
te helpen. Ik geloof er wel in
dat wanneer je rust in je huis
hebt, er ook rust in je hoofd
komt. Dit vak gaat verder
dan het opruimen van een
woning of werkplek. Je
organiseert het ook zo dat
het zo blijft. Ik vind het fijn
dat mensen mij in hun leven
toelaten. Vaak zien ze er
tegenop en door ze te helpen
om beslissingen te nemen
komen ze een stap verder.
Het feit dat het geld kost om
op te ruimen zorgt er vaak
voor dat mensen het serieus
aanpakken en er acties uit
voortkomen. Ik ga niet zeg-
gen dat ze spullen weg moe-
ten doen, maar kom met
alternatieven, zoals het

wegbrengen naar de kring-
loop of een familielid. En ja,
dat kost veel energie. Orga-
niseersessies duren daarom
nooit langer dan drie uur.”

Wat zijn de voor- en nadelen
van dit werk?

„Het is leuk om te doen en
je ziet onmiddellijk resul-
taat. Mensen worden er blij

van en ik heb een grote
diversiteit aan klussen. Van
opruimen van een woning
na een overlijden, het op
poten zetten van een huis-
houding met kinderen tot en
met het opzetten van een
boekhouding voor een
zzp’er. Het nadeel is dat het
een beetje hollen of stilstaan
is, er zit geen regelmaat in.
Dat valt nog niet te organise-
ren. In Nederland is het in
tegenstelling tot Engeland
en Amerika niet zo dat be-
drijven organizers in dienst
hebben. Dus je moet wel
zelfstandig ondernemer zijn.
Maar anderzijds is dat ook
leuk. Je kunt alles naar eigen
idee inrichten.”

Loon naar werken?
„Vind ik wel. Het is geen

werk dat ik vijf dagen per

week en acht uur per dag zal
doen, maar de verdiensten
zijn goed. Ik ben daar ook
open over op de website.”

Wat zou een alternatief
beroep voor je zijn?

„Interviewer lijkt me leuk.
Ik kan heerlijk kletsen, maar
ook goed luisteren. Ik vind
het heerlijk om vragen aan
mensen te stellen. Dat past
ook wel bij mijn achter-
grond als maatschappelijk
werker en nu als organizer.
Op een feestje begin ik nooit
over het weer, maar vraag
naar wat mensen doen en
beweegt. Die antwoorden
uitwerken hoeft dan weer
niet. De vraag stellen en
klaar, zo zou het moeten.”

Durk Geertsma

’Het is vaak hollen of stilstaan
als professional organizer.’

’Je wordt
toegelaten’ 

’Je ziet
onmiddellijk
resultaat’

Waar een zwangerschap al niet goed
voor is. Tijdens haar bevallingsverlof

kwam Carolijn Mees (52) uit Haarlem er
achter dat ’professional organizer’ het

beroep was wat ze zocht.
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Lol in je werk

Carolijn Mees: ,,Als kind hield ik al van opruimen.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

één keer meer dan 15 jaar terug in
de tijd. Ik werkte toen bij de
Volkskredietbank. Destijds waren
er drie vormen van budgetbeheer
waaronder het ’vaste lasten be-
heer’. Net als nu in Utrecht
mocht de klant er van uit gaan
dat bij deze vorm van budgetbe-
heer dankzij de ’roodstandmoge-
lijkheden’ de vier belangrijkste
vaste lasten altijd betaald wer-
den. Wat overbleef van het inko-
men was voor de klant. We waren
niet de enige kredietbank met
deze dienstverlening. Dus uniek
was het toen al niet.
De roodstanden waren uiteinde-
lijk nauwelijks te overzien al was
het bij aanvang de bedoeling om
er slechts tijdelijk gebruik van te
maken. Natuurlijk was er altijd

idee. En dat werd ook bevestigd
door één van de (17!) deelnemers
aan de pilot. De wethouder van
Utrecht is zo overtuigd van haar
initiatief dat ze dit ’Ei van Co-
lumbus’ wel wil delen met ande-
re gemeenten.
Ik viel van mijn stoel en was in

van Nederland. Enthousiast werd
verteld dat de gemeente, indien
nodig, zelfs tot 1200 euro per
huishouden voorschiet zodat de
klant er verzekerd van kan zijn
dat de vaste lasten betaald wor-
den. Dit ter voorkoming van
schulden. Een geruststellend

De gemeente Utrecht wil
driehonderd Utrechters

helpen met het beheren van hun
geld. Met een nieuw initiatief
van deze gemeente, het Huis-
houdboekje, krijgen de deelne-
mers meer zicht op hun finan-
ciën en wordt geldstress vermin-
derd. De inkomsten van de deel-
nemende Utrechters komen
binnen op een rekening bij de
gemeente. Van die inkomsten
worden de huur of hypotheek, de
energie, het drinkwater en de
zorgverzekering betaald. Het
bedrag dat overblijft, krijgen de
deelnemers als leefgeld overge-
maakt.
Het initiatief leek groot nieuws
want het was de afgelopen week
te zien bij de NOS en bij Hart

wel een goede reden voor een
roodstand. Een torenhoge jaaraf-
rekening van de energie, minder
inkomen of er gaat iets mis met
de toeslagen. Met een laag inko-
men is er dan een probleem. Een
roodstand is dan slechts het
verschuiven van dat probleem.
De directie greep in en de rood-
standen moesten binnen 1,5 jaar
weggewerkt worden. Een pijnlij-
ke operatie voor de klant want
wat eerst extra financiële ruimte
was werd nu dubbel gekort. 
In Utrecht gaat men echter vro-
lijk verder met het ’vernieuwen-
de’ initiatief. Het is niet te hopen
dat meer gemeenten gaan volgen
want het ’Ei van Columbus’ is
niet meer dan een oud, duur en
boterzacht paasei.

Financieel gezond

Ben Steenvoorden, directeur ZekerFZ

Ei van Columbus?


