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“Mensen schamen zich vaak dat ze het zo ver hebben laten komen. Tegelijkertijd kunnen ze nog een half uur dubben of ze dat ene vieze doekje nu wel of niet moeten weggooien”, stelt opruimcoach Silvia Alber. / MARLOES VAN DOORN

“Opruimen is loslaten”
Opruimcoach. “Het zou
heerlijk zijn als mensen
straks onaangekondigd bij
mij langs kunnen komen.”
“Je hebt al zoveel handdoeken. Waarom zou je deze half versleten dan
nog bewaren?” Bart kijkt opruimcoach Silvia even aan, denkt na en
besluit de handdoek inderdaad apart
te leggen. Veel haalt het nog niet uit.
De toekomstige logeerkamer ligt vrijwel geheel vol met spullen, normaal
lopen is niet mogelijk. “Maar er is de
laatste maanden al veel vooruitgang
geboekt”, stelt Bart, terwijl hij in een
doos vol losse blaadjes de urn met as
van zijn kat terugvindt. “Kijk maar
naar de rest van het huis.”
De gang, woonkamer en keuken
zien er inderdaad een stuk beter uit.
Gestructureerd is het allerminst, zo
blijkt wel uit de washandjes, sleutels, kleerhangers en servetjes op de
strijkplank. Maar aan tafel en op de
bank kun je prima zitten. De ruimte is leuk ingericht en de passende
schilderijen zorgen voor een sfeervol
geheel. “Ik wil minimaal één plek in
huis hebben waar ik tot rust kan komen”, verklaart Bart.
Negen maanden geleden schakelde hij hulp in. “Ik moest een administratieve klus afronden, maar verzoop
in alle troep. ‘Zo kan het niet langer’,
besloot ik.” Met wat zoekwerk op internet kwam Bart bij opruimcoach
Silvia Alber uit, die eens per maand
een paar uur langskomt. Verder geeft
ze wekelijks per email tips om meer
orde te scheppen.
Waar in het televisieprogramma
Mijn leven in puin huizen letterlijk
worden ontruimd, gaat Silvia bewust
stapje voor stapje te werk. “Mijn le-

Opruimcoach betaalt zich terug

Vijf tips van de opruimcoach
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Opruimcoaches rekenen gemiddeld
tussen de 40 en 60 euro per uur. Maar
geldklopperij is het allerminst, stelt
Silvia Alber.
•

•

Zorg dat al jouw spullen een vaste
en voor jouw logische plek krijgen.
Heb je de peper gebruikt? Zet deze dan
terug.

2

De opruimcoach betaalt zich terug.
“De meeste klanten bij wie ik kom
hebben allerlei administratieve problemen, waardoor ze jaarlijks ontzettend veel geld mislopen. Je ziet ook
vaak dat mensen maandenlang hun
post niet hebben opengemaakt. Ze
krijgen te maken met aanmaningen
en deurwaarders, met alle financiële
gevolgen van dien.”
De opruimcoach helpt je om jouw
administratie weer op orde te krijgen. “Op bezoek bij klanten neem ik
altijd een krat mee vol met ordners,
memo’s, enveloppen en postzegels.
Wat de deur uit moet, gaat de deur
ook uit. Pas geleden heeft een vrouw
nog duizenden euro’s teruggekregen
van de Belastingdienst. Normaal
gesproken had ze die waarschijnlijk
nooit gezien.”

Open alle post en betaal rekeningen op tijd. Uitstel is geen afstel,
maar maakt de problemen alleen maar
groter.
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Maak jezelf vertrouwd met het idee
dat je niet alles kunt bewaren. Vind
je die ene vaas van tante Truus heel
lelijk en staat deze in de weg? Bedenk
dan wat belangrijker is: tante Truus
tevreden houden of jouw eigen gevoel.  

Coach Silvia in actie in de toekomstige logeerkamer. / MARLOES VAN DOORN
Gedragsverandering

“Alleen door klein te beginnen, opbouwende tips te geven en te
luisteren naar de beweegredenen van de cliënt, kun je ook echt
een gedragsverandering teweeg brengen.”
Opruimcoach Silvia

ven in puin pakt het gevolg aan, niet
de oorzaak. Over een paar jaar is de
situatie daarom weer precies hetzelfde. Alleen door klein te beginnen,
opbouwende tips te geven en te luisteren naar de beweegredenen van de
cliënt, kun je ook echt een gedragsverandering teweeg brengen.”
Volgens Silvia hebben mensen die
contact opnemen met een opruimcoach vaak een extreme verzamelen bewaardrang. “Kom je aan hun
spullen, dan kom je aan hun veiligheid”, zegt ze. “Opruimen is een
kwestie van loslaten en dat brengt
bij veel mensen hevige emoties met

zich mee. Ze schamen zich vaak dat
ze het zo ver hebben laten komen en
zijn bang wat de omgeving ervan zal
denken. Tegelijkertijd kunnen ze nog
een half uur dubben of ze dat ene vieze doekje nu wel of niet moeten weggooien. Het gebeurt regelmatig dat
mensen tijdens de intake in tranen
uitbarsten. Vaak zijn ze bloednerveus
en hebben ze hun opruimproblemen
jaren angstvallig geheim gehouden.
Daarnaast zijn er soms allerlei problemen ontstaan doordat post nog
ongeopend is en rekeningen lang
niet zijn betaald.”
Bart is er vergeleken met de

meeste klanten redelijk rustig onder.
“Maar zonder hulp had ik geen orde
kunnen scheppen”, zegt hij. “‘Ruim
die rommel nu eens op’, denken
vrienden en familie al snel. Was het
maar zo simpel. Het is geen kwestie
van niet willen, maar van niet kunnen. Het is een aandoening waar je
maar moeilijk vanaf komt.”
Dankzij Silvia heeft Bart ondertussen de eerste stappen gemaakt. “Ik
zie mijn probleem nu meer onder
ogen. Dat ik er niet meer voor wegloop is een enorme winst. Mijn huis
is voor een langere periode wat opgeruimder en ik eet dan ook vaker aan
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Maak een reële planning en houd
het klein. Iets wat je in lange tijd
hebt opgebouwd, laat zich niet in korte
tijd weer oplossen. ‘Ik ruim vandaag
de hele keuken op’ vormt meteen een
grote druk. Start met de rechterla. Als
je dan nog zin en tijd hebt, kun je altijd
nog aan de linker beginnen.
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Zet je schaamtegevoel opzij. Als je er
zelf niet uitkomt, schakel dan hulp
in. Iedereen kan wel eens een steuntje
in de rug gebruiken.

tafel.” Vanaf 1 januari 2013 wil Bart
zelfstandig de boel op orde kunnen
houden. “Nu ga ik nog vrijwel altijd
bij vrienden op bezoek als ik met ze
afspreek. Het zou heerlijk zijn als
mensen straks onaangekondigd bij
mij langs kunnen komen. Dan zal ik
een stuk gelukkiger zijn.”
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