
Naam Workshop 
 

Creëer rust, ruimte en overzicht in werk- en 
privéleven 
Ontdek wat een professional organizer voor jou kan 
betekenen en krijg effectieve tools in handen voor 
eigen regie en balans in jouw leven! 
  

Naam Maartje van der Zandt

 
 

Bedrijfsnaam Simpel op Orde 
 

Omschrijving workshop In deze workshop wordt er verteld hoe het beroep van 
professional organizer is ontstaan, wat de 
werkterreinen zijn en wat een dergelijke professional 
voor jou kan betekenen.  
Tevens wordt er  een korte introductie gegeven op een 
drietal werkterreinen van de professional organizer, te 
weten: 

- Organiseren van spullen 
- Organiseren van informatie 
- Organiseren van taken en tijd 

Er wordt ingegaan op de oorzaken en de wijze waarop 
je effectief kan organiseren. Uiteraard worden er 
vooral veel tips en tricks gedeeld die helpen om ruimte 
en overzicht te krijgen in jouw werk- en privéleven. Na 
deze workshop ben je zeker enthousiast geworden om 
een begin je maken met het creëren van je eigen 



ruimte en overzicht. Minder stress en meer eigen tijd 
zijn gegarandeerd! 
 
 

Korte omschrijving bedrijf Simpel op orde – professional organizing geeft je 
begeleiding en advies in het aanbrengen van  structuur 
en overzicht in je dagelijkse leven.  
Door al je huidige drukke bezigheden voelt het vaak dat 
je wordt geleefd. Je huis is een chaos. Je financiële 
administratie is totaal niet op orde. Je mist de tijd om je 
spullen te ordenen en op te ruimen. De tijd glipt door je 
vingers en je bent altijd gehaast. En wanneer had je 
voor het laatst even tijd voor jezelf?   
Simpel op orde – professional organizing, begeleidt en 
adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd 
en ruimte.  
Zo wordt je ondersteund bij het organiseren en 
structuren van je thuisomgeving. Krijg je begeleiding en 
advies in het opruimen en organiseren van je huis en 
het op orde brengen van je administratie. Hierdoor 
ontstaat er inzicht op je inkomsten en uitgaven.  
Simpel op orde zorgt voor een goede balans in jouw 
leven. Door het creëren van orde en overzicht, het 
maken van bewuste keuzes en heldere afspraken ga je 
effectiever met je tijd en omgeving om. Hierdoor krijg 
je een betere balans tussen werk en privé en kan je 
weer genieten, van werk, gezin en vrije tijd. De stress is 
verminderd en je komt toe aan bezigheden waar je blij 
van wordt. 

Data workshop 12 juli 
16 aug 
 

Contactgegevens Simpel op Orde 
Maartje van der Zandt 
Professional Organizer 
Guido Gezellelaan 391 
4624 GL Bergen op Zoom 
06-82660512 
maartje@simpeloporde.nl 
 

 
 
 
 


