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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Schoenen!
Het mooiste zou zijn als je een grote kast hebt waarin je je schoenen kunt 
opbergen, al dan niet met een deur of gordijn ervoor. Of een schoenenkast 
kunt aanschaffen.  
Een schappenkast werkt mijns inziens het beste en dan het liefst een 
waarbij je planken kunt verzetten en extra planken in kunt bevestigen.  

STAP #1 
Haal alle schoenen naar één ruimte toe. Echt allemaal!  
Dus ook die schoenen die op zolder liggen te verstoffen.  

STAP #2 
Kijk er eens kritisch naar: welke schoenen worden daadwerkelijk nog gebruikt?  
Schoenen die niet meer gebruikt worden mogen vandaag nog je huis uit…  

STAP #3 
Waarschijnlijk heeft Stap #2 je al wat ruimte bespaard.    
Nu ga je de schoenen per persoon sorteren.  

STAP #5 
Houdt bij het inrichten van je schoenenkast rekening met de lengte van iedereen.  
Voor de grootste persoon van je huishouden reserveer je de bovenste plank(en), voor de kleinste 
de onderste.  

STAP #4 
Voordat je de schoenen, gesorteerd en wel, gaat terugzetten is het van belang om te bepalen waar 
ze komen te staan. Mijn advies is om ze per persoon op een plank (vooruit, misschien wel 
meerdere planken!?) of opbergbox te plaatsen.  
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STAP #6 
Berg je de schoenen op in een gesloten kast of opbergboxen, zorg er dan voor dat iedereen er 
makkelijk bij kan.  
Een opbergbox met ingewikkelde sluiting is niet uitnodigend om je schoenen in op te bergen, 
zeker niet voor een kind van bijvoorbeeld 6 jaar.  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Schoenen! (2)

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

STAP #7 
Schoenen die je het meeste draagt moeten zo ‘voor de grijp’ staan.  
Die mooie pumps die je drie keer per jaar draagt, daarvoor is het niet zo erg als je wat meer 
moeite moet doen om ze te kunnen pakken.  

STAP #8 
Wees reëel, niemand heeft altijd zin om zijn of haar schoenen keurig op te ruimen. Daarvoor kan 
het handig zijn om in de buurt van de plek waarin jouw gezin het huis binnenkomt een plek te 
markeren waar de huissloffen staan en schoenen ‘gedumpt’ mogen worden.  
Bij ons is dat een droogloopmat bij de verwarming. Zo kan bij regen of sneeuw gelijk het vocht 
van de schoenen in de mat ‘verdwijnen’.  
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