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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kledingkast!
Stoppen met de bedoeling om opnieuw te beginnen is een belangrijke reden 
waarom mensen de neiging hebben hun interesse en vertrouwen te verliezen 
bij het aanpakken van een organiserend project.  
Ruim je kleding in één keer op; de verfraaiingsstap komt later. 

STAP #1 
Zorg dat je al grote stevige vuilniszakken bij de hand hebt.  
Wijs enkele zakken aan voor afval, sommige voor donaties en sommige voor vrienden en familie.  
Door je vloer vrij te houden van stapels kleding, blijf je makkelijker gemotiveerd.  

STAP #2 
Maak een plan voor wat je doneert of weggeeft. Als je dit van te voren bepaald hebt, word je sterk 
ontmoedigd om die vuilniszakken in huis of in uw auto te bewaren.  
Je kan er altijd voor kiezen om een vriend te bellen en om hulp te vragen.  
Wees ook realistisch over wat je van plan bent te verkopen op Marktplaats of Vinted. Ga je het 
echt online zetten?  

STAP #3 
Houd je projectstapel klein.  
Dingen die gerepareerd moeten worden (een horloge met een gebroken schakel, een broek die 
moet worden gezoomd) moeten zo snel mogelijk worden aangepakt, zodat ze weer naar hun 
nieuwe plek kunnen verhuizen.  

STAP #4 
Overweeg om op te slaan of te archiveren. In die zin: Kun je seizoensartikelen op een hogere plank 
bewaren en ruimte maken voor wat je nu nodig hebt?  
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STAP #5 
Haal nu je liggende kleding plank voor plank uit je kast en bepaal: 
- Blijven 
- Wegdoen 

Kleding die weg mag doe je in één van de zakken zoals beschreven bij STAP #1 

STAP #6 
Wanneer je klaar bent met de liggende kleding doe je hetzelfde met je kleding in het hanggedeelte 
van je kast.
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kledingkast! (2)

STAP #7 
Kleding die mag blijven leg je terug: 
Shirts bij shirts 
Lange mouw 
Korte mouw 
Zomerbroeken 
Winterbroeken 
Korte broeken 
Lange broeken 
Enzovoort…

STAP #8 
Kun je een kledingstuk nog niet wegdoen maar twijfel je erover of je het nog gaat dragen? 
Hang dan de kledinghanger achterstevoren in de kast. Als deze na een half jaar nog zo hangt 
betekent dat dat je dit kledingstuk een half jaar niet gedragen hebt. Misschien dat je er dan wel 
afstand van kunt doen?
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STAP #9 
Bekijk wat er nog over is en zorg ervoor dat elk item je de tijd en energie waard is om het fysiek in 
je ruimte te plaatsen. Richt vervolgens het hanggedeelte van je kledingkast weer in.  

STAP #10 
Je weet nu weer precies wat je in je kledingkast hebt hangen en liggen.  
Wellicht heb je veel weggedaan of kom je tot de ontdekking dat je die leuke broek wel wilt dragen 
maar geen leuk shirt voor erop hebt. Noteer dat voor de volgende keer dat je gaat shoppen!   

Koop gericht wat je nodig hebt en niet iets omdat je het ‘wel leuk’ vindt en het goedkoop is.  
Beter een paar mooie stuks kleding in de kast waarmee je kunt combineren dan veel goedkope 
spullen die jouw lichaam helemaal geen eer aan doen.  
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Kledingkast! (3)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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