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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Berging!
Door middel van deze module voor jou de uitdaging om ook in je berging 
orde op zaken te stellen.  Gun jezelf hiervoor voldoende tijd, want het kan 
een behoorlijke klus worden.  
Heb je vandaag niet zoveel tijd? Begin dan in ieder geval met Stap #1. De 
andere stappen kun je misschien morgen of overmorgen zetten.

STAP #1 
Bekijk je berging eens goed; wat staat, ligt en hangt er zoal?  
Hoort dit volgens jou allemaal hier thuis?  

STAP #2 
Pak pen en papier erbij en deel je spullen in categorieën in.  

Geen idee in welke categorieën jij je berging kunt indelen?  
Download mijn Voorbeeldenlijst onderaan de webpagina! 

STAP #3 
Sluit vervolgens je ogen en visualiseer hoe de ruimte voor jou ideaal ingericht zou zijn.   
Wat heb je daarvoor nodig? Schapruimte, opbergkratten, enz?  

STAP #4 
Pas nu ga je daadwerkelijk aan de slag. 

Voordat je nieuw opbergmateriaal aanschaft ga je eerst alles stuk voor stuk aanpakken en 
beslissen of je dit nog gebruikt. Wat niet gebruikt wordt kan weg naar bijvoorbeeld een 
kringloopwinkel.  

In het begin zal de chaos in je berging even groter zijn, dat kan even niet anders.  
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STAP #5 
Kijk ook eens kritisch naar alle schoonmaakmiddelen die je in huis hebt?  
Gebruik je deze echt allemaal of staat een groot deel al jaren werkloos plaats in te nemen? 

Vandaag is de dag om er afscheid van te nemen!  

STAP #6 
Wil je nieuwe schapruimte, rekken of planken aanschaffen, doe dat dan nu en maak deze klaar 
voor gebruik.  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Berging! (2)

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

STAP #7 
Er zijn van die spullen die je niet elke dag nodig hebt, bijvoorbeeld regenpakken.  
Deze kunnen dan best bij elkaar in een opbergkrat gestopt worden.  

STAP #8 
Berg je spullen op; soort bij soort. 

Spullen die je het meest gebruikt berg je op oog- of grijphoogte op.  
Houdt hierbij rekening met de lengte van de gebruiker. Als je wilt dat je kind van 5 jaar zelf de 
schoenen pakt, moeten deze niet op de bovenste plank staan.   
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