
Ze was als kind altijd al bezig met opruimen en orde-
nen, nu helpt ze ook andere mensen om meer struc-
tuur aan te brengen in hun leefomgeving. Lisa Ho-
genbirk liet zich omscholen tot opruimcoach en runt 
nu haar eigen praktijk. ,,Opruimen is liefdevolle aan-
dacht voor jezelf.”

Door Mardou van Kuilenburg

Nog geen jaar geleden verhuisde Lisa met haar gezin naar Hei-
loo. Ze kochten een sfeervolle jaren ’30 woning waarvan Lisa elk 
kastje, hoekje en laatje op een slimme manier wist in te richten. 
Ze werkt graag met mappen, dozen, manden en kistjes - van de 
speelgoedkast tot de lades met ondergoed. ,,Mijn hoofd is druk 
en ik moet structuur aanbrengen om rust te creëren. Ik vind het 
belangrijk dat mijn omgeving niet te veel voor a� eiding zorgt.” 

Jarenlang werkte Lisa bij een reclamebureau, maar echt blij 
werd ze er niet van. Toen ze een loopbaancoach bezocht om uit 
te zoeken waar haar hart wél sneller van ging kloppen, ontdek-
te ze dat er mensen zijn die anderen helpen opruimen. Betaald. 
,,Ik wist niet van het bestaan van het vak professional organizer. 
Er ging een wereld voor me open.” In die studie leert ze over het 
opruimen van je huis, agenderen, administreren en prioriteiten 
stellen. ,,Eigenlijk voelde ik direct al dat ik voor dit vak in de wieg 
gelegd ben. Als opruimcoach help je niet alleen met opruimen 
en structuur aanbrengen, je moet empathisch vermogen heb-
ben en kunnen meedenken met de klant. Ik voer soms heel die-
pe gesprekken met cliënten. In dit vak is geduld heel belangrijk.”

Overzicht kwijt
De doelgroep van Lisa loopt breed uiteen: van hardwerkende 
tweeverdieners tot alleenstaande verzamelaars die moeilijk af-
scheid kunnen nemen van hun spullen. Ook klanten met chro-
nische vermoeidheid of burn-out klachten kloppen bij Lisa aan. 
,,De mensen die mij inschakelen zijn het overzicht een beet-
je kwijt en vinden het moeilijk om dingen weg te gooien. Daar 
help ik bij. We beginnen vaak met een kast: alles gaat eruit, de 
inhoud wordt gesorteerd en samen leggen we spullen op een 
logische plek. Het mooie van opruimen is dat je jezelf op ver-
schillende manieren activeert: er ontstaat niet alleen ruimte in 
je huis, maar ook in je hoofd. Dat geeft heel veel rust.”

Lijstjes maken
Lisa: ,,Als je wilt beginnen met opruimen en herstructureren, is 
het belangrijk om de hoofdzaak van de bijzaken te scheiden. 
Maak een to do lijst met alle taken die je in je hoofd hebt. Als je 
het opschrijft, is het letterlijk uit je hoofd. Wat heeft de hoogste 
prioriteit? Bij mij gaat dat ook niet altijd goed hoor, ik moet me-
zelf soms ook op de plek zetten: nu ga je dit doen. Het kost veel 
energie om allerlei projecten te hebben, maar niks af te maken. 
Als er eenmaal structuur is, gaat het opruimen ook makkelijker.”

Even binnenkijken

Controle houden
Lisa heeft standaard een toolkit bij zich: een emmer gevuld met 
glassex, een schaar, paperclips, plastic mapjes en een notitie-
blok. ,,Voor we beginnen gaan we even ko�  e drinken om het 
ijs te breken. Het huis kan heel netjes ogen, maar als je een kast-
deur opentrekt valt alles eruit. Klanten mogen aangeven waar 
ze willen beginnen. De vraag die centraal staat: waar word jij blij 
van? In drie of vier uur gaat we concreet stappen zetten. Voor 
mensen die het moeilijk vinden om dat zelf te doen voer ik spul-
len af naar de stort of de kringloop. Dat kan enorm helpen. Ik 
geef ook weleens huiswerk en laat mensen routinematig spul-
len toevoegen aan het interieur. Zodra je de controle erop houdt 
en elke avond een kwartiertje gaat opruimen, ben je al een heel 
eind. Het mooie aan dit vak is dat ik echt iets kan doen voor een 
ander. Zo maak ik de wereld een beetje mooier.” Meer informa-
tie: www.opruimgeluk.nl. Of mail naar: lisa@opruimgeluk.nl. 

(Foto’s Mardou van Kuilenburg)

Lisa Hogenbirk is professional organizer
Alles uit de kast voor een opgeruimd huis

Opruimtips van Lisa
Wil jij ook meer structuur in je woonkamer, 
de garage of op je werkplek? Enkele tips:

1. Bepaal in welke ruimte je wil starten. Wat ga je daar doen? 
Schilderen, lezen, werken? Welke spullen horen daarbij? 
Wat kan er weg?

2. Zet een wekker en ga maximaal twee uurtjes opruimen. 
Neem de tijd!

3. Maak voor- en nafoto’s
4. Leg de lat niet te hoog, houd het behapbaar
5. Zet geen was aan als je nog een droge was moet oprui-

men
6. Houd vol! Het wordt leuk als je ziet dat het beter wordt. 

Zie opruimen echt als basistaak.
7. Geen zin? Geef jezelf een schop onder de kont en ga het 

toch doen. Je voelt je er achteraf altijd beter door.


