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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Speelgoed in de Woonkamer!
Het laatste wat je ‘s avonds wilt is dat je woonkamer eruit ziet als een ontploft 
kinderspeelparadijs. Tegelijkertijd wil je dat je kinderen lekker kunnen spelen. 
Tijd dus om de middenweg te zoeken!  Heb je grotere kinderen dan kun je 
deze module gebruiken om volwassener ‘speelgoed’ op te ruimen: 
afstandbedieningen, DVD’s, games en toebehoren.  

STAP #1 
Bepaal op welke plek in je woonkamer het speelgoed mag ‘wonen’.  
Dit geeft kinderen de mogelijkheid om een soort van verantwoordelijkheid te leren voor hun 
speelgoed.  
Daarnaast zullen ze minder snel het speelgoed door de hele woonkamer verplaatsen.  

STAP #2 
Maak het makkelijker om op te ruimen door per categorie speelgoed een kast, lade of opberger 
aan te wijzen.  

STAP #3 
Grotere items zoals pluche knuffels, vrachtauto’s, poppen, enz. kun je in grote manden op de vloer 
zetten. Zo is het makkelijk op te ruimen na het spelen maar blijft het wel ‘voor het grijpen’.   

STAP #4 
Spelletjes nemen minder ruimte in wanneer je ze rechtop zet in de kast.  
Door een stevige elastiek om de doos te doen, blijft de deksel er netjes op en raak je geen 
onderdelen kwijt.  

STAP #5 
Label elke mand, opberger, lade en kastplank zodat het duidelijk is wat waar thuishoort.  
Voor jonge kinderen kun je hiervoor plaatjes gebruiken.  

STAP #6 
Houdt het eenvoudig!  
Bij bijvoorbeeld Playmobil of Lego kun je steentjes bij steentjes, poppetjes bij poppetjes, enz. 
doen; dit zorgt er echter voor dat het lastiger gaat en langer duurt.  
Wil je dat kinderen gemotiveerder zijn om op te ruimen wees dan tevreden met het feit dat alles 
van Playmobil bij Playmobil zit en alles van Lego bij Lego.  

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