
 INFORMATIE BLAD 
 

Hoe vind ik een professional organizer 

die bij me past? 
 

Hieronder vind je enkele vragen en ideeën om over na te denken als je 

een professional organizer zoekt die bij jou en je situatie past. 
 

ONDERZOEK 
 

Omschrijf je behoefte aan een professional organizer (vanaf nu PO). 
 
• Wat voor hulp heb je nodig bij het 

organizen? Er zijn veel specialisaties op het 
gebied van organizing. Sommige PO’s zijn 
generalisten, anderen zijn gespecialiseerd in 
het werken met cliënten met chronische 
desorganisatie. Er zijn PO’s die op de 
particuliere markt werken, en anderen op de 
zakelijke markt. Er zijn PO’s die goed zijn 
met papieren en administratie, en anderen 
coördineren verhuizingen.  

• Wat zijn jouw uitdagingen op het gebied van 
organizing? 

 
• Heb je hulp nodig bij één kort traject, 

bijvoorbeeld het organizen van een  

  
kast of het opzetten van een 

administratiesysteem? Of heb je hulp 

nodig bij een complex, langdurig project 

en vraag je om doorlopende steun, 

bijvoorbeeld bij het structureren van je 

hele huishouden? 

• Heb je de tijd en de financiën om te 

investeren in je organizing-doelen?  
• Is organizing altijd al lastig voor je 

geweest? Zo ja, overweeg dan een 

PO in te huren die gespecialiseerd is 

in het werken met cliënten die 

chronische desorganisatie-

problemen hebben. 
 

 
CONTACT 

 
Besteed aandacht aan de eerste contacten. Zij kunnen aanwijzingen bevatten voor een succesvolle 

samenwerking. 
 
• Heb je de PO gevonden door aanbeveling, 

een advertentie, een beroepsvereniging, een 

artikel of met een zoekopdracht op internet?  
• Reageerde de PO snel op het eerste 

contact?  
• Zijn al je vragen beantwoord? 

 
• Begreep de PO je unieke 

uitdagingen en doelen voor 

organizing?  
• Was de PO onbevooroordeeld? 
 
• Voelde je je op je gemak bij de PO? 
 
• Zou je graag met deze PO werken? 
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 INFORMATIE BLAD 
 

Hoe vind ik een professional organizer 

die bij me past? 
 

BESCHIKBAARHEID 
 

Wees je bewust van de mogelijkheden. PO’s zijn cliëntgerichte dienstverleners, maar 

hun bedrijven zijn verschillend gestructureerd en hebben een variabel aanbod. 
 

• Passen jullie beschikbare tijden bij 
elkaar?  

• Kan de PO zich aanpassen aan jouw 

agenda?  
• Kan de PO het traject beginnen of 

afronden binnen de door jou 

gewenste tijd?  

 
 

• Wil je ‘s avonds of in het weekend 

werken? Zo ja, is de PO dan ook 

beschikbaar of werkt de PO alleen op 

doordeweekse dagen? 

 

ONDERZOEK 
 

Zoek verder, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen. 
 

• Heb je met meer dan één PO 
gesproken? PO’s hebben verschillende 
persoonlijkheden, hun bedrijven 
verschillen van elkaar, net als hun 
methoden. Het kan zinvol zijn meerdere 

PO’s met elkaar te vergelijken.  
• Heb je om referenties gevraagd? 

 

Zo ja, wat voor werk heeft de PO daar 

uitgevoerd en gedurende welke tijd? 

Welke ervaringen deelde de client? 
 

• Heeft de PO een website? Heb je 

daar gekeken om meer over de PO 

en het bedrijf te weten? Welke indruk 

heb je gekregen bij de website? 

 
 

INTUÏTIE 
 

Laat je leiden door je inzichten.  
 

• Wat zegt je innerlijke stem over de PO?  
• Kon je gemakkelijk met hem of 

haar praten? 

 

• Voelde je je hoopvol of juist niet na je 

gesprek met de PO? 
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Hoe vind ik een professional organizer 

die bij me past? 
 

OPLEIDING EN ERVARING  
 

Besef dat het niveau van opleiding van de PO en diens ervaring van invloed  
kunnen zijn op het succes van het organizing traject.  

 
 

• Welke speciale opleiding of 

training heeft deze PO gevolgd?  
• Hoe lang werkt deze PO al in dit 

vakgebied?  
• Wat deed de PO voor hij of zij PO werd?  
• Volgt de PO nog steeds opleidingen of 

trainingen om bij te blijven op het 

vakgebied? 

   

  

• Heeft de PO een netwerk van andere 
professionals? Of zijn er publicaties of 
producten die de PO met je kan delen? 

• Is de PO aangesloten bij 
beroepsorganisaties zoals het Institute 
for Challenging Disorganization (ICD)? 
Hoe meer betrokken de PO is bij het 

vakgebied, hoe hoger de meerwaarde is 
voor de cliënt. 

 

 

Er zijn duizenden professional organizers in de wereld, en ieder van hen is net zo uniek als 

de cliënten met wie ze werken. Net als jij, wil de PO dat jullie samenwerking succesvol is. 

Mocht een PO niet de goede match zijn voor jou, dan zou hij of zij je moeten kunnen 

doorverwijzen naar een collega die beter aansluit bij jouw vraag en situatie. Door goed na 

te denken over de bovenstaande vragen, is de kans groot dat je de PO vindt die precies bij 

je past. 
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