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OVERZICHTELIJK AAN DE SLAG MET 

Opgeruimd Jezelf Worden



Hey! Wat tof dat je dit leest! 

Een drukke baan, druk sociaal leven, druk 
gezin, druk huishouden, mantelzorg en 
misschien volg je zelfs nog een opleiding… Er 
zijn zoveel leuke dingen die je wilt doen; 
afspreken met een vriend(in), dagje wellness 
of naar de stad, een weekendje weg of 
gewoon eens gezellig vrienden uitnodigen. 
Het komt er alleen niet meer van. Herken je 
dit? 

Tegenwoordig lijken we voor alles en 
iedereen tijd beschikbaar te stellen, behalve 
voor onszelf. Wanneer ik hierover in gesprek 
ga met klanten hoor ik regelmatig dat ze hier 
“geen tijd” voor hebben. Ook in mijn 
persoonlijke omgeving is dit een geluid dat ik 
regelmatig hoor. Ik gun het ook jou om meer 
tijd voor jezelf te hebben, vandaar dat ik dit 
e-boek heb geschreven. 
 
Als jij meer jezelf wilt worden, is dit e-boek 
voor jou bestemd; Ik neem in stappen met je 
door hoe jij helemaal ’Opgeruimd Jezelf kunt 
Worden’. 

Als Professional Organizer werk ik regelmatig 
samen met mensen die een druk leven 
hebben en alle ballen in de lucht willen 
houden. Al dan niet met partner en/of gezin. 
Samen met hen probeer ik hun huishouden én 
leven makkelijker te maken. We gaan samen 
op zoek naar wat helpt om structuur in huis te 
krijgen waardoor er meer tijd overblijft voor 
jezelf en ontspanning.  

Een veelbesproken thema is dat er te weinig 
tijd voor jezelf overblijft. Tijd om dat te doen 
wat je écht graag wilt. Terwijl die tijd er juist 
voor kan zorgen dat je een goede balans in je 
leven houdt. 

Met de tips die ik in dit E-boek geef, wordt 
dat verleden tijd en krijg jij voldoende tijd om 
‘Opgeruimd Jezelf’ te worden.  
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Over Francien 
Voor mij, Francien van Rijt-Artz, is opruimen altijd iets vanzelfsprekend 
geweest. Ik vind het heerlijk om dit te doen en heb ervaren dat ik 
anderen hier ook gelukkig mee kan maken. Mijn motto "een 
opgeruimde leef- of werkomgeving zorgt voor ruimte en rust in je 
hoofd; waardoor je beter jezelf kunt zijn" gaf mij zoveel voldoening 
dat ik in 2013 besloot om mijn bedrijf 'Opgeruimd Jezelf Zijn' op te 
starten. 

Sindsdien heb ik al veel mensen mogen coachen naar een leven met 
minder spullen maar vooral meer ruimte in hun hoofd. Hierbij ervaar ik  
telkens weer dat dit er mede voor zorgt dat mijn klanten zichzelf 
telkens een stukje meer terugvinden. Er ontstaat letterlijk en figuurlijk 
ruimte voor nieuwe, mooie, dingen in hun leven. 
Ik ben geboren en getogen in Limburg en woon sinds 1999 in het 
landelijke, Drentse dorp Dalen. 
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#1 STRUCTUUR EN PLANNING 
Agenda of Kalender 

Het klinkt misschien niet helemaal hip; maar de manier om 
‘Opgeruimd Jezelf’ te worden is door structuur en planning. 
Dus, laten we beginnen en pak je agenda of kalender erbij! 
 
Ik durf te stellen dat tegenwoordig niemand meer zonder 
agenda of kalender kan. Ons brein is gemaakt om na te denken, 
maar niet om alles te onthouden. Wees dus lief voor je brein en 
maak het leeg! “Schrijven is blijven” zeggen ze niet voor niets. 

In je agenda noteer je natuurlijk alle afspraken, maar 
je kan je agenda voor veel meer zaken gebruiken .  

Bij een afspraak kan je bijvoorbeeld ook noteren wat je tijdens 
die afspraak wilt gaan doen of bespreken. Op die manier hoeft 
je brein dit niet te onthouden. Bovendien heb je in één 
oogopslag alle informatie bij elkaar staan. 
Is het te veel om in je agenda te noteren, verwijs dan in je 
agenda naar de plek waar je de informatie wel kan vinden; 
bijvoorbeeld Bespreekpunten > Word, Map ‘Werk’. 

 
Zoek een vast 

moment in de week 
waarop je jouw 

agenda erbij kunt 
pakken, om deze te 
bekijken. Zo bekijk 
je bijvoorbeeld op 
zondagochtend 
wat er voor de 

komende week zoal 
op je programma 

staat. 



#1 STRUCTUUR EN PLANNING 
Digitaal of Analoog? 

Of je nu een digitale of analoge agenda wilt 
gebruiken; dat het maakt niet uit. Het gaat 
erom wat voor jou het beste werkt.  

Een digitale agenda is natuurlijk handig, 
omdat je deze op je telefoon kunt 
installeren. Aangezien je je telefoon bijna 
altijd op zak hebt, heb je daarmee direct je 
agenda bij de hand.  
Het voordeel van die digitale agenda kan zijn 
dat je hierin meldingen kunt instellen zodat 
je een seintje krijgt wanneer je iets niet mag 
vergeten. Tevens kan je voor verschillende 
soorten afspraken (werk, sporten, uitgaan, 
verjaardagen, enzovoort) een andere kleur 
instellen; hierdoor zie je in één oogopslag 
wanneer je welke soort afspraken je die 
week geplanned hebt. 

Zorg altijd dat je een goede balans in 
soorten afspraken hebt. Is, bijvoorbeeld, de 
kleur rood voor je werk en groen voor 
ontspanning, dan kan je direct zien hoe de 
balans tussen beide is. In een ‘rode’ week 
(werkweek), hoort natuurlijk ook voldoende 
tijd is voor ‘groene’ afspraken (ontspanning).  

Je kan ook de voorkeur voor een papieren agenda hebben, omdat dat jou juist meer 
overzicht geeft. Dat kan zijn omdat de indeling van een papieren agenda van tevoren 
al vaststaat. Zo wil de één de hele week op één pagina en de ander per dag een 
pagina in haar papieren agenda hebben.  
Het kan zijn dat je het prettiger vindt om afspraken zelf op te schrijven. Ook kan je een 
papieren agenda aanschaffen in verschillende soorten, maten en designs waardoor je 
een agenda kan kiezen die helemaal bij jou past en je een prettig gevoel geeft. 
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Bij een papieren agenda is het wél van belang om  
ervoor te zorgen dat je hem makkelijk mee kan nemen  

en dat je eraan denkt om hem mee te nemen.
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#1 STRUCTUUR EN PLANNING 
Maak taken gewoon 

Heel veel dingen in ons leven doen we 
zonder erbij na te denken. Dat is makkelijk 
en kost, over het algemeen, weinig 
energie. Toch merk ik tijdens mijn werk dat 
er weerstand ontstaat wanneer ik over 
‘routines’ begin.  

Structuur, planning, routines; veel mensen 
zijn allergisch voor deze woorden. Totdat ik 
aan hen uitleg dat structuur, planning en 
routines juist ervoor zorgen dat je meer tijd 
hebt en meer ontspannen kan leven.  

Door routines of gewoontes in je leven te 
creëren gaan meer dingen makkelijker.   
In het begin zal het je waarschijnlijk wat 
meer energie kosten om de nieuwe routine 
eigen te maken. Op den duur betaalt zich 
dit echter uit in meer tijd en energie. Je 
hoeft er dan namelijk niet over na te 
denken hoe én wanneer je iets gaat doen, 
maar je doet het gewoon op een vast 
moment. 

Zodra iets een routine of gewoonte 
geworden is, zul je merken dat het je 
minder energie en tijd kost. Kortom, je 
houdt meer tijd en energie over. Dat zorgt 
er weer voor dat je relaxter door het leven 
kunt gaan. 

Bespreek nieuwe gewoontes ook 
met huisgenoten; misschien vinden 
zij een klusje waar jij tegenop ziet 
helemaal niet zo erg (Bijvoorbeeld 

bij elkaar zoeken van sokken).  
Ook kinderen kunnen leren helpen.



#1 STRUCTUUR EN PLANNING 

Nieuwe gewoontes aanleren 

Als je geen nieuwe gewoonte wilt aanleren, doe je dat natuurlijk 
niet. Dus, de beste manier om een nieuwe gewoonte eigen te 
maken, is door het zelf te willen.  

Je bent natuurlijk gemotiveerd genoeg. Maar vooral door een 
‘ankermoment’ te gebruiken wordt het aanleren van een nieuwe 
gewoonte makkelijker. 
Zo’n ankermoment is een reeds vaststaand moment in je dag of 
week, waaraan je een nieuwe gewoonte kan koppelen. 

 
Een voorbeeldje:  
Je eet iedere ochtend een broodje 
en gaat direct daarna de hond 
uitlaten. Je ‘verankert’ op dat 
moment die activiteit (de hond 
uitlaten) aan het moment (het 
ontbijten). Hierdoor wordt de 
nieuwe gewoonte niet alleen 
sneller een gewoonte, maar houd 
je deze gewoonte ook makkelijker 
en langer vol. 

Wanneer jij voor jezelf duidelijk 
hebt wanneer jij welke afspraken 
hebt of welke taken je wilt gaan 
doen, heb je tevens duidelijk of en 
wanneer je tijd hebt voor andere 
dingen. 
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Het gaat er niet om  
dat Jezelf gaat vinden,  

maar dat je Jezelf gaat zijn. 

Het gaat er niet om  
dat je naar Jezelf gaat kijken,  

maar dat je gaat kijken vanuít Jezelf! 
(Vera Helleman)
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Bonustip #1 
Wanneer je ervoor kiest om zowel 

een digitale als een analoge 
agenda te gebruiken, plan dan een 
vast moment in de week om ervoor 

te zorgen dat die agenda’s 
synchroon met elkaar lopen.  

Maak hier een vaste gewoonte van, 
zodat je geen afspraken vergeet! 

Bonustip #2 
Leg een papieren agenda thuis op 

een vaste plaats die binnen 
handbereik ligt, zodat je er snel een 

blik in kunt werpen. 

Bonustip #3 
Maak voor je nieuwe gewoontes 
een planning. Noteer deze in je 

agenda totdat deze écht 
gewoontes zijn geworden.

Bonustip #4 
Vergeet je wel eens de wasmachine 

leeg te halen? Zet dan een 
krijtbordje neer op een zichtbare 
plek zodat je er op geattendeerd 

wordt. Dit kun je ook gebruiken voor 
bijvoorbeeld vlees uit de diepvries 

halen, een brief posten en dergelijke. 
 

Bonustip #5 
Leg op elke verdieping van je huis 
een notitieblok neer. Je kan dan 

altijd iets opschrijven zoals 
bijvoorbeeld douchegel  is op. Een 
idee dat in je op komt kan je dan 

ook direct noteren. 
 

Bonustip #6 
Voor een gezin kan het handig zijn 

om een familieplanner te gebruiken. 
Alle afspraken van het hele gezin zijn 

dan in één oogopslag zichtbaar. 
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Beginnen met plannen!? 
Hoofdstuk 2 

  
Iedereen heeft afspraken of werkzaamheden die je niet wilt of mag vergeten. 
Het plannen of in gebruik nemen van een agenda begint met het noteren van 
momenten die regelmatig voorkomen. 

Noteer eerst alle verjaardagen, jubilea, enzovoort in je agenda. Dan voorkom je 
in ieder geval een paniekaanval, omdat je er een vergeten bent. Heb je een 
verjaardag in je gezin? Om jezelf rust te geven, is het handig om deze dagen 
vrij te plannen. 

Ook jij hebt beslist afspraken die maandelijks terugkomen. Elke vierde vrijdag 
van de maand een wandeling of borrel met een vriend(in), deadlines, noem 
maar op. Nadat je verjaardagen, jubilea, enzovoort genoteerd hebt, noteer je 
deze maandelijks terugkomende afspraken in je agenda. Ook alle activiteiten 
zoals zwemles, sporten, clubjes en dergelijke die op vaste momenten 
plaatsvinden noteer je. Plan direct ook een vast moment in voor je 
administratie zodat rekeningen op tijd betaald worden en je betaalde 
rekeningen gaat opbergen. Zo wordt je administratie geen monsterklus en kan 
je, desgewenst, alles makkelijk en snel terugvinden. 

Het geeft rust wanneer dit soort zaken in je agenda genoteerd staan. Je kan 
wel denken dat je alles gaat onthouden, maar zoals ik al eerder schreef, is ons 
brein gemaakt om na te denken en niet om te onthouden. Maak het je brein 
dus makkelijk en noteer zoveel mogelijk in je agenda! 

Heb je een papieren agenda; gebruik 
dan een bladwijzer bij de juiste dag of 
week, zodat je je agenda altijd bij de 

juiste datum of week opent. Dit 
voorkomt vergissingen in de datum en 

spaart je tijd van het opzoeken.
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#2 BEGIN MET PLANNEN 

Jouw Werkplanning 

Wanneer je vaste werkdagen hebt, is 
dat wellicht al zo gewoon dat je die 
niet in je agenda hoeft te noteren. Zit 
er echter een kleine verschuiving in je 
werkdagen of werktijden, dan is het 
verstandig om ook je werkdagen en 
-tijden te noteren in je agenda.  

Werk je flexibel dan is het verstandig 
om je werkdagen en -tijden te noteren 
zodra je een nieuw werkrooster 
ontvangt. Ook heb je zo een overzicht 
van de gewerkte uren! 

Tijdens het noteren van je werkrooster 
in je agenda zie, je direct wanneer er 
per ongeluk twee afspraken op 
hetzelfde tijdstip gemaakt zijn. Je hebt 
dan nog voldoende tijd om actie te 
ondernemen en één van de afspraken 
te wijzigen. 

Hoe jij je werkafspraken in je agenda 
noteert, mag je uiteraard zelf bepalen. 
Door eventueel een bepaalde kleur te 
gebruiken, zorg je ervoor dat je in één 
oogopslag overzicht hebt. Misschien 
vind jij het gebruik van kleuren juist 
helemaal niet prettig, of gebruik je 
liever een markeerstift voor bepaalde 
afspraken.   

Daarnaast gebruiken veel mensen een 
potlood wanneer ze met een papieren 
agenda werken, zodat ze niet hoeven 
te krassen als een afspraak niet 
doorgaat of verzet wordt. 

Maak geen prioriteiten van wat 
op je werkschema staat, 
maar maak een schema  

van je prioriteiten!

Houd eens bij 
hoelang je over 
een bepaalde 

klus doet. 
Je kan dan een 

reëelere en 
betere planning 

maken, die 
makkelijker is 

om uit te 
voeren.
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#2 BEGIN MET PLANNEN 

Vakanties en Vrije Dagen 

Wanneer je voor een bedrijf of 
organisatie werkt, vragen ze je 
meestal aan het begin van het jaar om 
je vakantievoorkeur door te geven. De 
kerstperiode is daarom een mooie tijd 
om voor jezelf en voor je partner of 
gezin te bekijken wanneer je het 
komende jaar vakantie wilt vieren. 

Niets moet, niksen mag! 
#vakantie 

Noteer je vakantievoorkeur, die je 
doorgeeft aan je werkgever, ook direct 
i n j e agenda met daarb i j een 
vraagteken totdat je vakantievoorkeur 
is goedgekeurd. In een analoge 
agenda noteer je dit soort afspraken 
met potlood zolang ze nog niet 
helemaal zeker zijn. 

Door je vakanties in je agenda te 
noteren, voorkom je niet alleen dat je 
per ongeluk afspraken tijdens je 
vakantie plant. Je krijgt hierdoor ook te 
zien wanneer bepaalde zaken afgerond 
moeten zijn, of over de tijd die je hebt 
voor bepaalde dingen die je graag nog 
wilt doen voor je vakantie. 

Ook wanneer je werkt als zelfstandige 
is het belangrijk om je vakanties tijdig 
vast te stellen.  
Juist doordat je als zelfstandige vaak 
flexibel bent in wanneer je vakantie 
kunt nemen, gebeurt het regelmatig 
dat een vakantie erbij inschiet; 
bijvoorbeeld omdat er net een leuke 
opdracht binnenkomt voor tijdens de 
vakantieperiode. 

Het is eenvoudiger om een dag vrij te 
houden, dan een afspraak te moeten 
verzetten.

Probeer in je 
vakantie zo 

weinig mogelijk 
taken te plannen 
zodat je tot rust 

kunt komen.  
Even niets 

móéten en dus 
tijd voor jezelf 

maken én even 
helemaal niets 

doen.
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Plan in je agenda 
af en toe wat 

opruimmomentjes.  

Dit kan je de rust 
geven om af en toe 
een beetje de boel 
de boel te laten.

#2 BEGIN MET PLANNEN 

Elke Afspraak is anders!? 
Een aantal activiteiten hoeven niet op een vaste dag of 
tijdstip plaats te vinden, maar komen wel regelmatig voor. 

Wanneer je bijvoorbeeld elke twee maanden naar de 
schoonheidsspecialiste of kapper gaat, is het handig om daar 
een eigen vastgezet moment voor te reserveren. Bijvoorbeeld 
elke eerste donderdag van de oneven maanden. 

Wellicht bezoek je iedere vier tot zes weken een familie of 
vrienden. Zodra je daar geweest bent, kan je het volgende 
bezoekje alvast met potlood of een vraagteken in je agenda 
zetten. Een paar dagen van tevoren kan je contact opnemen 
of je bezoekje uitkomt. 

Zo heb je beslist meer dingen die je kan bedenken, die wel 
regelmatig terugkomen, maar niet per sé op een bepaalde 
dag hoeven te gebeuren. Schrijf al deze dingen eens op en 
bedenk voor jezelf of je ze met een bepaalde regelmaat wilt 
doen en zo ja, welke regelmaat je hiervoor wilt gebruiken. 

Wanneer je al deze dingen genoteerd hebt en de regelmaat 
waarin je ze wilt gaan doen, maak dan direct met jezelf de 
afspraak! Noteer ze in je agenda, al is het pas over een paar 
weken. Nu weet je in ieder geval dat je er aan toe gaat komen.
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Bonustip #7 
Taken waarvoor je minder dan vijf 
minuten nodig hebt agendeer je 
niet. Die handel je gelijk af. Enige 

uitzondering hierop is wanneer je op 
het punt staat om te vertrekken. 
Dan schrijf je dit op en vertrek je 

zoals je van plan was. 

Bonustip #8 
Taken waarvoor je vijf tot vijftien 
minuten nodig hebt, schrijf je op 

een briefje of in een to do-app. Heb 
je een keer even niets omhanden, 
dan pak je dit lijstje en kan je één 

van deze taken doen. 

Bonustip #9 
Taken waarvoor je langer dan 

vijftien minuten nodig hebt plan je 
in je agenda. Hierbij houd je 

rekening met de prioriteit van de 
actie en hoeveel tijd je nodig hebt.

Bonustip #10 
Heb je taken of klusjes waarvoor je 
vijf tot vijftien minuten nodig hebt 
die regelmatig terugkomen? Dan 
kan het handig zijn om deze in je 

agenda te zetten.  
Cluster een aantal taken of klusjes 

en maak er een blok van 
bijvoorbeeld een uur van waarin je 

meerdere soortgelijke taken of 
klusjes gaat doen. 

 
Bonustip #11 

Je kan voor het weekend een apart 
lijstje maken met dingen die je echt 

wilt doen in dat weekend. Schrijf 
daarbij alles op, ook bijvoorbeeld 

de huishoudelijke taken.  
Niets zo lekker om ze als deze 

gedaan zijn, door te kunnen strepen.



#3 RUIMTE 
Ruimte!? 

Wanneer je je agenda gevuld hebt met de 
terugkerende activiteiten, verjaardagen, 
jubilea, werk, enzovoort heb je een goed 
overzicht over je planning. Je weet waar er 
nog ruimte is voor andere afspraken of 
ontspanning.  

Echter, alleen ruimte in je agenda zorgt er 
nog niet voor dat je Opgeruimd Jezelf kan 
zijn. Wil je helemaal jezelf worden dan is het 
ook belangrijk dat je fysieke ruimte om je 
heen hebt. 
Alle spullen en papieren die om je heen 
staan kosten energie. Dat geldt zowel voor 
thuis als op je werk. Ze hebben immers 
onderhoud nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
doordat de informatie die op papieren staat 
verwerkt dient te worden of dat de papieren 
moeten worden opgeborgen. Het opberg-
systeem dient vervolgens ook onderhouden 
te worden. 

Met spullen in huis is het net zo; het wordt 
gebruikt, het heeft onderhoud nodig, bij 
schoonmaken moet het wellicht tijdelijk 
verplaatst worden, enzovoort. Vind je iets 
heel mooi, dan krijg je gelukkig positieve 
energie door er naar te kijken. Maar, hoeveel  
spullen heb jij om je heen waarvan je 
helemaal niet gelukkig wordt? 

Door spullen (denk met name aan accessoires, papieren, verhuisdozen) uit je leven te 
verwijderen, die je alleen maar energie kosten en je te omringen met alleen die spullen 
waarvan jij blij wordt, kan je al een stuk meer jezelf worden. 

Je hebt dan letterlijk en figuurlijk de ruimte om je te ontspannen maar ook om je te 
ontplooien en te ontwikkelen, op een manier die jij graag wilt. Door de ruimte die om 
je heen is, krijg jij ruimte in je brein. Deze ruimte zorgt ervoor dat er nieuwe ideeën 
ontstaan voor dingen die er voor jou toe doen! 
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Schrijf aan het einde van de dag drie dingen  
of gebeurtenissen op waarvan jij die dag  

een glimlach op je gezicht kreeg.
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#3 RUIMTE 
Ruimte maken!? 
Wanneer jij thuis nog niet voldoende 
ruimte om je heen hebt, kan je dit, als je 
wilt, gaan aanpakken. 

Bedenk eerst hoeveel ruimte jij wilt. Stel 
jezelf de volgende vraag: “Hoeveel ruimte 
heb ik nodig om mijzelf te kunnen zijn?” 

Kom je tot de conclusie dat er door je hele 
huis wel opgeruimd mag worden, begin 
dan eerst met de ruimte waarvan jij het 
meeste last hebt.  
Ook het opruimen van alleen die ruimte 
splits je weer op in kleine stukken of taken. 
Liever elke dag een kwartiertje opruimen 
wat je een maand volhoudt dan dat je één 
dag als een dolle aan de slag gaat, waarna 
de puf eruit is en de rest blijft liggen.  

Voordat je begint raad ik je aan om eerst 
goed na te denken en te visualiseren 
waarvoor de ruimte precies dient: Wat doe 
je er? Wat doe je er nog meer? Wat heb je 
in deze ruimte nodig om datgene hier te 
doen? 
Wanneer je dat allemaal helder hebt, heb 
je het doel goed in zicht en gaat het 
opruimen een stuk makkelijker. 

Vervolgens pak je ieder item in je handen 
en neem je een beslissing: Hoort het in 
deze ruimte, hoort het elders in huis of 
mag het weg? Ga daarbij vooral niet van 
hot naar her in huis lopen. Pas aan het 
einde breng je de ‘elders’-spullen naar de 
ruimte waar ze thuishoren. De ‘weg’-
spullen zet je klaar om zo snel mogelijk 
weg te brengen.

Schrijf elke dag voor jezelf op wat er 
allemaal goed is gegaan op weg 

naar een opgeruimd leven en 
Opgeruimd Jezelf Zijn. 

Je zult zien dat dit meer is dan jezelf 
dacht!
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Bonustip #12 
Loop elke dag een tien minuten 
rondje door je huis. Tijdens dit 

rondje breng je alle spullen die zijn 
gaan ‘zwerven’ door je huis weer op 

hun plek. 

Bonustip #13 
Een goede regel is om wanneer je 
iets nieuws koopt of krijgt, iets er 
voor in de plaats weg te geven of 

weg te gooien. 

Bonustip #14 
Heb je spullen waar je niets meer 
mee doet maar moeilijk afscheid 
van kan nemen? Maak er een foto 
van! Dan kan het weg en kan je er 

toch nog af en toe naar kijken.

Bonustip #15 
Schrijf elke dag eens voor jezelf op 
wat er allemaal goed is gegaan op 
weg naar een opgeruimd leven en 

Opgeruimd Jezelf Zijn.  
Je zult zien dat dit meer is dan jezelf 

dacht!  

Bonustip #16 
Hoe minder spullen op de vloer 
staan, hoe ruimtelijker je kamer 
oogt. Schoonmaken gaat veel 

sneller wanneer je weinig hoeft op te 
tillen. Berg spullen dus niet op de 

vloer op, maar in een kast. 

 
Bonustip #17 

Op mijn website vind je nog meer 
handige tips om meer ruimte voor 

jezelf te krijgen!

https://www.opgeruimdjezelfzijn.nl/opgeruimde-tips/
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#4 HELEMAAL JEZELF 

Helemaal Jezelf!? 
Je hebt ruimte in je agenda en voldoende ruimte om je heen 
op je werk of thuis om helemaal ‘Jezelf’ te kunnen zijn. Maar 
wie ben je dan wanneer je helemaal jezelf bent? Heb je dat 
helder voor jezelf? 

Meestal hebben we meerdere vormen van ‘onszelf’. Op je 
werk ben je vaak toch net ietsje anders dan thuis. Waar je 
thuis wellicht gaat dansen op de tafel, wordt dat op je werk 
in de meeste gevallen niet zo gewaardeerd. Vandaar dat je 
daar iets anders bent. Je kan ook dan toch helemaal jezelf 
zijn. ‘Jezelf Zijn’ bestaat namelijk uit meerdere lagen.

Je bent minder jezelf wanneer je je 
anders gaat gedragen omdat je 
denkt dat je niet goed genoeg bent 
en je anders moet presenteren naar 
de buitenwereld. Je denkt dan dat 
wanneer je jezelf bent, mensen je 
niet zullen waarderen of van je 
zullen houden. Het tegendeel is 
echter waar! Juist wanneer jij 
helemaal jezelf bent, zullen mensen 
nog steeds, of juist meer, van je 
houden.  

Je hoeft niet perfect te zijn.  
Wanneer je dát aandurft, imperfect 
te zijn, scheelt je dat enorm veel 
stress. Het is immers geen ramp 
wanneer je een keer een fout maakt 
of iets gewoon goed is in plaats van 
uitmuntend. Bedenk daarbij hoe jij 
je voelt bij iemand die altijd alles 
(zogenaamd) goed doet. Waar-
schijnlijk voel jij je daar onzeker bij. 
Zo voelen anderen zich wellicht bij 
jou als jij altijd alles beter dan goed 
wilt doen. Kort door de bocht 
gezegd: anderen voelen zich 
waarschijnlijk fijner bij jou wanneer 
jij imperfectie laat zien. Twee 
redenen dus om dat perfectionisme 
een beetje los te laten!

Kom je iets tegen of lees je over iets 
wat je graag eens wilt doen, schrijf 
het op. Zelf heb ik in mijn To Do-app 

een rubriek ‘Ideetjes’ gemaakt 
waarin ik dit soort dingen noteer.
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 #4 HELEMAAL JEZELF 

Kijk niet naar anderen 

Waarom lijken negatieve gedachten over onszelf steeds sterker te worden? 
Volg jij op Social Media mensen die hun negatieve gedachten of mislukte 
pogingen delen? De kans is groot dat je ze niet tegenkomt op Social Media. 
Alles lijkt bij iedereen perfect te gaan, behalve bij jou… 

Net zoals jij vooral leuke gebeurtenissen en successen deelt op Social Media, 
doet de rest van de wereld dat ook. We zien van elkaar dus alleen maar de 
positieve momenten, maar niet dat er bij de ander ook weleens wat misgaat. 
Het kan daardoor lastig zijn om een gezonde eigenwaarde te houden. 
SoChicken legt het erg mooi uit: 

“Zie je zelfbeeld als een kade, en social media als de zee die tegen die kade 
klotst. Als je zelfbeeld zwak is – als een zanderige kade – zal social media het 

eenvoudig wegspoelen. Hierdoor neemt de zee steeds meer kade mee, en blijft 
er steeds minder eigenwaarde over. Lukt het je echter om je zelfbeeld sterk en 

krachtig te maken – als een betonnen kade – dan kan die zee je niet meer 
raken. Hoezeer de zee ook tekeer gaat, je eigenwaarde blijft overeind staan”. 

Het doseren of schrappen van Social Media kan dus handig zijn totdat je 
helemaal jezelf kan zijn. Vind je dat wat te ver gaan? Probeer dan met name de 
super positieve berichten te relativeren; waarom heeft diegene die dagelijks 
alleen maar super positieve dingen op Social Media deelt dat nodig? Zou het 
kunnen zijn dat hij/zij/hen dat nodig heeft om zichzelf te overtuigen?

Bekijk je Social Media eens door een 
andere bril en bedenk dat het geluk 

dat van een post straalt wellicht 
maar voor 60% daadwerkelijk zo is.
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#4 HELEMAAL JEZELF 

Wees tevreden 

Het lijkt wel alsof de hele maat-
schappij gericht is op ‘meer, meer en 
nog eens meer’. Misschien is dat ook 
wel zo. Het is echter aan jezelf of je 
hierin mee wilt gaan. 

Het is simpelweg onmogelijk om altijd 
maar alles te hebben en te krijgen wat 
een ander heeft. Door te wensen wat 
andere mensen om je heen wel hebben 
en jij niet, word je alleen maar 
ongelukkig. Je zal steeds verder van 
jezelf af komen te staan.  

Stop met willen wat anderen hebben 
en zet op een rijtje wat jij nu echt zélf 
wilt. Kijk vervolgens naar wat je al 
hebt. Wees daar bewust van. Als je je 
bewust bent van alles wat je wél hebt, 
kun je ervaren dat je daar al tevreden 
mee bent. 

Zoek uit welke stappen er gezet 
moeten worden om datgene te 
bereiken. Vervolgens verdeel je die 
stappen in kleine stapjes zodat het 
makkelijker wordt om de eerste stap te 
zetten. 

Door je stapje voor stapje te ont-
wikkelen, op jouw manier, blijf je jezelf 
én ontwikkel je je naar een nog 
mooiere versie van jezelf! 

Wil je meer? Is het iets wat jij 
echt wilt? Ga er dan voor!

Innerlijke vrede… 

Ruimte… 

Vrijheid… 

(Vera Helleman)
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#4 HELEMAAL JEZELF 

Je bent nooit af 

Je kent ‘m vast wel, de slogan: “Het 
mooiste dat je kunt worden, is jezelf”. 
Daarmee wordt bedoelt dat je nooit 
klaar bent met jezelf ontwikkelen.  
 
Je bent wel jezelf, maar je kunt altijd 
verder groeien en jezelf ontwikkelen.  
Net als de natuur. Een boom verliest 
zijn blaadjes en komt daardoor in een 
nieuwe groeifase terecht. Zo zijn wij 
mensen ook altijd in ontwikkeling en 
gaan we van de ene groeifase in de 
andere en wordt je steeds meer jezelf.
(Bron: justbeyou.nl) 

Hier komt een hele mooie, 
inspirerende uitdrukking! 

Zoals je gelezen hebt, is het aan jou om 
erachter te komen wat nu voor jou echt 
belangrijk is.  

Ga eens rustig nadenken over wat de 
kern vormt van wie jij bent.  
Kijk eens terug op je leven tot nu toe 
en de keuzes die je in de loop van je 
leven hebt gemaakt.  
Welke dingen vond je wel of niet leuk 
om te zien en wat wil je voor de 
toekomst? Probeer daar dan naar te 
handelen; met vallen en opstaan 
ontdekken helpt je om te ervaren wat 
je wel en niet leuk vindt. 

Door goedkeuring van anderen te 
willen, kan je je anders voordoen dan 
wie je werkelijk bent.  
Krijg je de goedkeuring uiteindelijk, 
realiseer je dan dat ze deze eigenlijk 
aan iemand anders geven dan aan de 
echte jou. Geef jezelf de goedkeuring 
die je wenst, dan blijf je bij jezelf. 
(Bron: SoChicken)

Als je tevreden 
bent bevestig je 

jezelf dat het 
leven goed is 
zoals het is. Jij 

bent goed zoals 
je bent. Dat 

voelt heerlijk!

http://justbeyou.nl


#5 RES 
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#4 HELEMAAL JEZELF 

Kijk naar de Toekomst 

Blijf niet in het verleden hangen. Dat zorgt er alleen maar 
voor dat je niet verder kan groeien. Een van de meest 
ongezonde benaderingen als je probeert jezelf te zijn, is 
besluiten dat de persoon die je bent bepaalt wordt door de 
persoon die je tijdens een bepaald moment of periode van 
je leven was.  

Dat zou ervoor zorgen dat je de rest van je leven probeert 
om die persoon uit je verleden te zijn. Dit in plaats van 
iemand die jij nog wel bent maar die ieder seizoen of jaar 
weer verder groeit. Gun jezelf de ruimte om te ontwikkelen!  
Geef jezelf de kans om te leren van je fouten uit het verleden. 
Iedere fase in je leven is er een om naar toe te groeien en op 
een andere manier jezelf te zijn. Kijk daarbij vooral naar je 
sterke punten!  

Kijk ook eens of je buiten je comfortzone kunt stappen. Vaak 
heb je overtuigingen die in het verleden wellicht dienst 
deden maar je nu niet meer. Schrijf eens op welke 
overtuigingen jij hebt. Vervolgens mag je gaan nadenken of 
deze overtuiging nu nog steeds veiligheid en zekerheid 
brengt of je juist tegenhoudt. 

Het leven wordt 
eenvoudiger als je 
niet meer overal 
verantwoording 

aflegt voor wat je 
gedaan hebt, maar 
gewoon doet wat 
goed voelt en is. 

(voorpositiviteit.nl)

http://voorpositiviteit.nl


#5 RESERVEER TIJD VOOR JEZELF 

Tijd voor Jezelf!? 

Je hebt de regelmatig terugkerende 
afspraken in je agenda genoteerd en 
nagedacht over wie ‘je zelf’ bent. Je krijgt 
dus steeds meer inzicht in jezelf en je 
planning, alsmede op de vrije tijd die je 
hebt. 

Maar wat is ‘Tijd voor Jezelf’? Dat kan nog 
best moeilijk zijn om dat te bepalen.  
Je leven bestaat nu eenmaal niet uit alleen 
vrije dagen en elke week zijn er bepaalde 
zaken die weer gedaan moeten worden.  
Daarnaast zijn er geregeld mensen die graag 
hun laatste belevenissen, geluk of zorgen 
met je willen delen. Het eten moet gekookt 
worden en de was gewassen.  

‘Tijd voor Jezelf’ kan zijn dat je op een avond 
heerlijk in bad gaat met een fijn boek erbij.  
Maar ‘Tijd voor Jezelf’ kan ook zijn dat je in je 
eentje naar de stad gaat. Vervolgens word je 
door een vriendin gebeld om een drankje te 
doen. Een uur later zit je dus in een kroegje 
waar vervolgens nog andere vriendinnen 
aanschuiven. Een dag vol drukte, maar net 
zo goed een dag voor jezelf. 

Noteer eens voor jezelf wat jij verstaat onder 
‘Tijd voor Jezelf’. 

 

Kortom, wat ‘Tijd voor Jezelf’ is bepaal jij en jij alleen! 

Met een goed overzicht over de tijd die je hebt en wat jij verstaat onder ‘Tijd voor 
Jezelf’ kun je nu gaan kijken naar dingen die je graag wilt doen maar waar je nu niet 
aan toekomt. 
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Wanneer je schrijft blijft iets vaak beter in je geheugen 
hangen . Schrijf voor jezelf eens op wat  

‘ Tijd voor jezelf’ is.
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#5 RESERVEER TIJD VOOR JEZELF 
Wat wil je doen? 
Maak voor jezelf een lijst waarop je alles 
noteert. Dit kun je doen in een To Do-app 
zoals ik bij stap vier als tip met je deelde. 
Je kan ook een notitieblok pakken die je 
alleen gaat gebruiken voor alles wat 
alleen met jouzelf te maken heeft.  
 
Denk niet bij drie dingen dat je nu genoeg 
hebt. Nee, mijmer eens lekker over wat je 
zou willen doen als je alle tijd van de 
wereld had. Wat komt er dan in je op? 
Schrijf het op! 

Het hoeft allemaal niet binnen een maand 
gerealiseerd te worden, maar door het op 
te schrijven, door het erkennen dat je iets 
wilt, gaat het meer leven. De kans is dan 
groter dat je het een keer gaat doen. 

Maak vervolgens een keuze uit je lijst; wat 
wil je het liefste doen, wat is realistisch 
haalbaar om op (korte) termijn te gaan 
doen? Kijk wanneer je een gaatje in je 
agenda hebt en plan het in! Alleen op die 
manier zorg je ervoor dat je het gaat doen. 

Wil je graag elke maand een dagje voor 
jezelf? Plan dit dan nu in! 

Houd daarbij voor ogen: Een afspraak met 
jezelf is ook een afspraak. Als je trouw bent 
aan afspraken met een ander, behandel 
dan een afspraak met jezelf net zo.

Wanneer je een dag of een paar uur 
plant voor jezelf, hoef je dat aan 

niemand te verklaren. Je hebt een 
afspraak en bent dan gewoon niet 
beschikbaar. Ook een afspraak met 
jezelf is belangrijk en hoef je niet te 

verzetten voor een ander!



#5 RESERVEER TIJD VOOR JEZELF 

Toekomstdromen 

Iedereen heeft bepaalde toekomstdromen. We spreken ze alleen 
niet zo snel uit. Zeker niet tegenover anderen. Te groot, te 
onbereikbaar, te…., noem het maar op. Juist van toekomst-
dromen kun je zo gelukkig worden. Ze hoeven niet allemaal 
realistisch en haalbaar te zijn. Soms kan dromen al genoeg zijn. 
 
Zelf kopen wij elk jaar een Oudejaarslot van de Staatsloterij. De 
dagen voorafgaand aan de trekking zijn we met z’n allen volop 
aan het fantaseren wat we met het gewonnen geld kunnen gaan 
doen.  

Tot op heden hebben we echter nog 
nooit een grote geldprijs gewonnen. 
Zijn we op zo’n moment teleur-
gesteld? Hooguit een heel klein 
beetje. Vinden we het jammer dat al 
die mooie dromen niet gerealiseerd 
kunnen worden? Ach, we hebben in 
ieder geval een paar dagen lekker 
kunnen dromen! En dat doen we elk 
jaar weer. 

Toch kan het dromen je wel aan het 
denken zetten. Wat wil je graag 
bereiken en wat heb je daarvoor 
nodig? 

Wellicht is jouw toekomstdroom wél 
realistisch en haalbaar! Dan is dit het 
moment om te kijken wat er voor 
nodig is en hoe je dit kunt gaan 
inplannen. Je toekomstdroom kan 
dan zomaar eens uitkomen. 

Zeker ‘kleinere’ toekomstdromen 
verdienen de kans dat je probeert ze 
te realiseren. Welke stappen heb je 
nodig om ze te bereiken? Hoeveel 
tijd heb je daar vervolgens voor 
nodig? Schrijf ze op en plan ze in. 

Mooi. Je hebt alles nu genoteerd in je 
agenda. Hoe nu verder? 
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Durf tevreden te zijn! 
Je wilt vaak meer doen dan nodig, 
alles moet perfect zijn. Maar, goed 

is goed genoeg!
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Maandelijkse Agendacheck 
Hoofdstuk 6 

Wil je ervoor zorgen dat je vanaf nu regelmatig een middag, avond of dagje 
voor jezelf hebt, houdt dan je agenda up to date. Dat doe je natuurlijk door 
een nieuwe afspraak direct in je agenda te noteren. Toch wil het nog wel eens 
misgaan met agenderen. Dat kan de beste gebeuren.  

Het begin van een nieuwe maand is ook een mooi moment om je agenda erbij 
te pakken en je afspraken voor de komende maand te bekijken. 

Zijn er speciale activiteiten of afspraken deze maand? Staan er per ongeluk 
meerdere afspraken tegelijkertijd geplanned? Dan heb je nu nog genoeg tijd om 
in actie te komen en een van de afspraken (proberen) te verzetten. 
Zie je dat je een (redelijk) rustige maand voor de boeg hebt? Pak je kans en plan 
een extra moment voor jezelf in! 

Ontdek je juist dat je een drukke maand voor de boeg hebt? Wees jezelf er dan 
van bewust dat je niet nóg meer gaat inplannen. Kijk ook eens of je de 
mogelijkheid hebt om een bepaalde afspraak te verzetten naar een rustiger 
tijdstip. Wellicht is er zelfs een afspraak of taak die iemand anders van je kan 
overnemen! 

Door maandelijks je agenda te checken wordt je je bewuster van je afspraken 
versus tijd voor jezelf. Je leert en ervaart steeds meer wat voor jou een goede 
balans is tussen afspraken en tijd voor jezelf.

Noteer ook je toekomstdromen en 
neem af en toe de tijd om je notities 

door te lezen. 
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#7 WEKELIJKSE AGENDACHECK 

Wekelijkse Agendacheck!? 
Vervolgens kijk je elke week, aan het 
begin van de week, wat je die week te 
wachten staat. 

Drukke week voor de boeg? Kijk 
wanneer je een rustmoment kunt 
pakken. Dat hoeft niet per sé iets 
groots te zijn; Een avondje lekker in 
bad met een ontspannend muziekje 
erbij kan al voldoende zijn. 

En nee, het is helemaal niet gek om dit 
gelijk in te plannen! Wanneer je dit 
voor jezelf inplant staat er een afspraak 
in je agenda. Een afspraak met jezelf; 
dus een afspraak om na te komen. 

Wil je deze week graag iets doen wat 
nog niet in je agenda staat, zoals 
bijvoorbeeld wandelen met een 
vriend(in), kijk dan wanneer jij kunt en 
neem contact op met je vriend(in) om 
een afspraak te maken. Zet dit alvast 

met een vraagteken in je agenda zodat 
je niet per ongeluk een dubbele 
afspraak gaat maken. 

Wanneer je een partner of gezin 
hebt, leg je alle agenda’s even bij 

elkaar.  

Door wekelijks de agenda’s van je 
gezinsleden naast elkaar te leggen, krijg 
je een goed beeld van eventuele taken 
die (nog) niet in jouw agenda staan. Zo 
kun je bespreken wie bijvoorbeeld deze 
week de kinderen naar hun sportclubs 
brengt of wie wanneer gaat koken.  

Wanneer je moeilijkheden voorziet heb 
je nu nog de kans om op een rustige 
manier een oplossing hiervoor te 
bedenken en te regelen.

Schrijf dagelijks 
of wekelijks drie  
positieve dingen 
over jezelf op.



28

#7 WEKELIJKSE AGENDACHECK 

Onverwachte afspraken 
Een afspraak is eigenl i jk nooit 
onverwacht, maar je hebt soms dat je 
je planning rond hebt en vervolgens 
klopt er iemand aan om alsnog iets 
met je af te spreken.  

Dat soort afspraken vallen dan vaak net 
samen met een afspraak die je voor en 
met jezelf hebt gemaakt. Denk drie 
keer na voordat je je ontspannende 
afspraak met jezelf gaat afzeggen voor 
een andere, wellicht inspannende, 
afspraak. 

Een afspraak met jezelf is ook 
een afspraak! 

Reserveer ook tijd om aan onver-
wachte bezoekjes of telefoontjes 
tegemoet te kunnen komen. Dit kun je 
natuurlijk niet op een bepaald tijdstip 
inplannen. Hierbij gaat het er vooral 
om dat je je agenda niet helemaal vol 
plant. 

Wat ik vaak hoor wanneer ik over een 
agenda begin, is dat men wel flexibel 
wil blijven. Door nagenoeg alles te 
agenderen denken mensen vaak dat ze 
niet flexibel meer kunnen zijn.  

Maar juist door te agenderen kun je 
flexibel zijn! Doordat je duidelijk je 
afspraken, tijd voor jezelf, enzovoort in 
je agenda hebt staan weet je precies of 
je wel of niet op een uitnodiging in 
kunt gaan of niet. Is de uitnodiging 
voor een dag dat je al een andere 
afspraak hebt staan dan is het aan jou 
om te beslissen of die afspraak verzet 
kan worden. Doordat je de agenda 
gebruikt weet je heel snel of verzetten 
wel of geen mogelijkheid is.  

Natuurlijk, het kan zijn dat je hierdoor 
voor een ander ‘minder flexibel’ bent. 
Maar dat is het verschil tussen ‘leven’ 
en ‘geleefd worden’. Wanneer je altijd 
maar flexibel voor een ander bent, 
wórdt je eigenlijk geleefd! 

Plan afspraken 
net iets ruimer 

dan de tijd die je 
verwacht nodig 
te hebben. Dan 

houdt je 
gaandeweg de 
dag vanzelf tijd 

over voor 
spontane dingen 
of een momentje 

voor jezelf..
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Kost een actie 
meer tijd dan je 

bedacht en 
ingepland had? 

Houdt de 
volgende keer 

eens bij hoeveel 
tijd je 

daadwerkelijk 
nodig hebt.  

 
De keer erop kun 
je de actie dan 

wel goed 
inplannen.

#8 SLIM PLANNEN 

Slim Plannen!? 

Hoe plan je iets ‘goed’ in? Een afspraak inplannen gaat 
zelden om alleen de afspraak. Bijvoorbeeld: Een afspraak bij 
de tandarts is van 14.50–15.00 uur. Dat is natuurlijk makkelijk 
om in je agenda te zetten. Als het echter een half uur rijden is 
om bij de tandarts te komen, zul je voor 14.20 uur moeten 
wegrijden. Aangezien je ook tijd nodig hebt om je jas aan te 
trekken en autosleutels te pakken, is het niet handig om een 
eventuele afspraak ervoor tot 14.20 uur te plannen. 

Houd bij afspraken bij een tandarts, huisarts, ziekenhuis en 
dergelijke er ook altijd rekening mee dat het uit kan lopen. 
Plan je volgende afspraak daarom niet te strak na deze 
afspraak. 

Houd er bovendien rekening mee dat je wellicht tijd nodig 
hebt om te herstellen van een behandeling. Het is 
bijvoorbeeld niet handig om een lunchafspraak direct na een 
behandeling met verdoving bij de tandarts te plannen.  
Door slim te plannen en rekening te houden met eventuele 
vertragingen houd je vaak gaandeweg de dag wat tijd over. 
Tijd die je kunt gebruiken voor spontane acties of gewoonweg 
even helemaal niets te doen!



#9 PLAN EXTRA TIJD 

Plan extra Tijd!? 

Wij mensen rekenen ons graag rijk, maar 
met betrekking tot tijd kan je jezelf echter 
beter arm rekenen. Als je denkt dat een 
afspraak of actie 60 minuten gaat duren; 
plan hiervoor dan minstens 75 minuten! 

Wanneer je normaliter 15 minuten nodig 
hebt om naar je afspraak te reizen; vertrek 
dan minstens 20 minuten van tevoren. Mocht 
het druk zijn in het verkeer, dan hoef je niet 
direct in paniek te raken. 

Geef jezelf ook de tijd om je klaar te maken 
voor vertrek. Nog even naar de wc, 
schoenen aan, jas aan, sleutels pakken, 
enzovoort: Ook dat kost tijd! Gun jezelf die 
tijd en zorg dat je niet al gestrest de deur 
uit gaat. 

Vind je het prettig om voor een afspraak nog 
even op adem te komen of te ‘landen’, 
vertrek dan nog iets eerder, zodat je jezelf 
hiervoor ook daadwerkelijk de tijd kunt 
geven. Door jezelf arm in tijd te rekenen zorg 
je ervoor dat je afspraken niet in de knel 
komen als één van je taken een keer wat 
uitloopt. 

Het kan in deze ‘extra’ tijd bijvoorbeeld fijn zijn om een korte meditatie oefening te 
doen. Dat kan bij wijze van spreke ergens op een toilet. Maar wellicht vind jij het fijn 
om nog even naar muziek te luisteren of een pagina uit je favoriete boek te lezen. 
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Verloopt je reis heel voorspoedig? Dan heb je tijd over: 
tijd voor jezelf, tijd om te ontspannen!
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#9 PLAN EXTRA TIJD 
Onverwachte zaken!? 
Soms heb je van die dagen… Je hebt 
overal rekening mee gehouden; alles 
ingepland, maandel i j ks gecheckt , 
wekelijks gecheckt, ruimschoots tijd 
ingepland voor elke afspraak. Dan komt er 
iets onverwachts tussen. Dat kan een 
spoedklus zijn, iemand die van ver komt en 
je spontaan komt bezoeken, maar het kan 
ook zijn dat je een dag ziek bent. Of, door 
omstandigheden heb je regelmatig een 
dag waarop je simpelweg niet kan doen 
wat je wilde doen. 

Over het algemeen vervallen je taken van 
zo’n dag natuurlijk niet. Meestal moeten ze 
toch een keer gedaan worden. Doordat je 
inmiddels goed overzicht op je planning 
hebt, kun je redelijk snel zien en inschatten 
wanneer je de taken of klussen van 
vandaag een andere keer kan doen. 

Juist als je een overzichtelijke planning en 
agenda hebt, heb je de ruimte voor 
flexibiliteit. Een overzichtelijke planning 
zorgt ervoor dat jijzelf beter kunt bepalen 
wanneer je tijd hebt om iets te doen.  

Zonder dit overzicht zeg je vaak ‘ja’ op 
alles wat je gevraagd wordt. Je bent dan 
misschien wel ‘flexibel’ voor anderen maar 
niet voor jezelf. Eigenlijk wórd je op dat 
moment geleefd. Een ander bepaalt 
namelijk wanneer jij wat gaat doen.

Wanneer iemand je vraagt om iets te 
doen, geef dan niet direct antwoord 
maar zeg dat je erop terugkomt. Je 
geeft jezelf daarmee de tijd om te 

checken of het wel kan, maar vooral 
ook om na te denken of jij deze taak 

wel wilt of kan doen.



# 10 JA MAAR 
Ja Maar… 
“Allemaal leuk en aardig, maar mijn acties lopen altijd anders 
dan geplanned.” Natuurlijk kan er iets misgaan of anders lopen 
dan gedacht. Regelmatig zie ik echter dat er geen duidelijk 
overzicht is over het actiepunt. 

Een voorbeeld: 
Je gaat de raamkozijnen van je woonkamer schilderen. Welke 
acties zijn daarvoor nodig? Vaak zijn dat er een stuk meer dan je 
van tevoren denkt. Denk maar eens goed: 

1. Uitzoeken kleur verf. 
2. Checken of je voldoende schuur-

papier, verfborstels, roerstokjes, 
terpentine en dergelijke hebt. 
Nee? Dan dit aanschaffen. 

3. Aanschaffen van de verf. 
4. Gordijnen weghalen. 
5. Meubels verplaatsen of afdekken. 

Hetzelfde geldt voor accessoires, 
tv, planten, en dergelijke. 

6. Kozijnen schuren. 
7. Kozijnen schoonmaken. 
8. Ramen afplakken met tape. 
9. Verf, borstels en terpentine 

klaarzetten. 
10. Schilderen. 
11. Wanneer je stopt met schilderen: 

schildergerei schoonmaken en 
opbergen. 

12. Eventuele verfspetters op de 
ramen verwijderen. 

13. Meubels, accessoires en weer 
terugzetten. 

14. Wanneer de verf goed gedroogd 
is: gordijnen weer ophangen. 

Zo zie je dat één actiepunt eigenlijk 
bestaat uit zo’n 15 kleine acties. 
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Heb je alleen tijd gepland alleen voor 
het schilderen dan is je geplande tijd 

al voorbij voordat je de borstel ter 
hand hebt kunnen nemen….
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Eerst Denken, Dan Doen! 
Hoofdstuk 10 

Voorgaand voorbeeld kun je gebruiken voor elke taak of klus die je hebt. 
“Bezint eer gij begint” luidt een bekend spreekwoord. We hebben de neiging 
om veel na te denken maar zodra we met een ‘doe’-klus aan de slag gaan 
willen we direct beginnen. Nadenken over zo’n klus wordt vaak gezien als 
nutteloos en tijdsverspilling. Toch levert van tevoren nadenken je gedurende de 
klus tijd op. 

Door na te denken over de klus, die je gaat doen, zorg je ervoor dat je jezelf de 
tijd en de ruimte geeft om alle benodigdheden aan te schaffen en of klaar te 
leggen. 

Probeer de hele taak of klus van tevoren te visualiseren. Ga ‘m in gedachten 
doen en schrijf alle stappen op: Voor welke stap moet je nog iets aanschaffen of 
heb je nog iets nodig? Noteer dit en zorg ervoor dat je het straks bij de hand 
hebt.Van welke stap weet je nog niet precies hoe je die moet doen? Praat 
erover of zoek op hoe de klus geklaard moet worden. 

Pas wanneer je helder hebt hoe je de taak gaat volbrengen of de klus gaat 
klaren én je alles ervoor bij de hand hebt, ga je beginnen. 

Je zult merken dat het ontzettend prettig werkt wanneer je alles bij de hand 
hebt. Niet meer tussendoor naar de winkel, niet meer tussendoor zoeken naar 
datgene wat je nodig hebt. Heerlijk toch!? Je begint en kunt gewoon lekker 
doorwerken!

Vraag hulp! 
Kan je zelf een bepaalde taak niet 

alleen volbrengen? Vraag hulp! 
Zoals jij graag een ander helpt, zo 

vindt een ander het ook fijn als hij/zij/
hen jou kan helpen.
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#11 NEE ZEGGEN 
Nee zeggen!? 
Een bekende spreuk is: “Zeg je ja 
tegen een ander, dan zeg je nee tegen 
jezelf”. Wanneer jij meer tijd voor jezelf 
wilt is het dus belangrijk om te leren 
vaker ‘nee’ te zeggen. Het weerwoord 
dat ik regelmatig in mijn omgeving 
hoor is dat er altijd wel “iets te doen 
is” of “iedereen wil wat van mij 
gedaan hebben”, “men verwacht van 
mij dat ik dit doe”. Maar ‘nee’ zeggen 
kan je leren! 

Als jij je nu voorneemt om vaker ‘nee’ 
te zeggen, probeer dan eens het 
volgende:Wanneer iemand je ergens 
voor vraagt, geef dan niet direct 
antwoord maar geef aan dat je erop 
terugkomt. Je hebt dan namelijk even 
tijd om je agenda te checken of je 
voldoende tijd hebt voor hetgeen ze je 
vragen.  

Ook heb je tijd om na te denken of je 
het wel wílt doen. Het kan bovendien 
zijn dat je tot de conclusie komt dat jij 
wel of niet de geschikte persoon bent 
om te doen wat ze aan je vragen.  
Door niet direct te antwoorden geef je 
jezelf dus de tijd om al deze zaken even 
voor jezelf op een rijtje te zetten.  
Pas dan kun je het juiste antwoord op 
de vraag geven. 

Dus, zeg eens vaker ja tegen jezelf en 
nee tegen een ander! 
In het begin kijken ze je misschien 
vreemd aan, maar ze wennen er vanzelf 
aan.  

Bovendien, als jij vaker ‘nee’ zegt; 
wanneer je ‘ja’ zegt weet men dat dit 
een bewuste keuze van jou is en dat je 
er dan ook echt voor gáát! 

Ja zeggen tegen een ander,  
is nee zeggen tegen jezelf. 

Op Instagram en 
Facebook deel ik 

elke week 
meerdere tips en 

ervaringen 
waardoor jouw 

leven makkelijker 
wordt en je dus 
meer tijd voor 

jezelf overhoudt! 
 

https://www.instagram.com/opgeruimdjezelfzijn/?hl=nl
https://www.facebook.com/opgeruimdjezelfzijn/
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#11 NEE ZEGGEN 

Accepteer én laat los! 

Realiseer je dat je niet iedereen te 
vriend kunt houden. Het kost enorm 
veel energie om te leven voor een 
ander, om dingen te doen zoals een 
ander dat wil en waarbij jij je niet 
goed voelt. 

Wanneer jijzelf geen overzicht hebt 
over je planning en daardoor flexibel 
bent voor een ander ga je elke dag aan 
jezelf voorbij. In plaats van zelf te leven 
wórd je geleefd. Geleefd worden zorgt 
ervoor dat jij geen tijd en energie meer 
hebt om datgene te doen waarvan jij 
blij wordt.  

Loslaten geeft ruimte voor jezelf! 
 
Dingen waarvan je blij wordt leveren je 
over het algemeen energie op. Energie 
die je nodig hebt om ‘Opgeruimd 
Jezelf’ te zijn! 

Je wilt graag dat anderen van je 
houden zoals je bent en niet om wat je 
allemaal wel of niet voor hen doet.   
Het gezegde “Pas als je goed voor 
jezelf zorgt, kun je voor een ander 
zorgen” zegt het al: Zorg goed voor 
jezelf en dat je de beste vriend(in) van 
jezelf wordt en blijft! Pas dan kun je er 
goed zijn voor een ander. 

Accepteer daarom dat niet iedereen 
jou altijd even leuk en aardig zal 
vinden. Accepteer het echter niet dat 
iedereen jou leuk en aardig vind, terwijl 
jij niet jezelf kunt zijn! 

Wat helpend kan zijn, is om te kijken 
hoe anderen dit aanpakken en wat jij 
daarvan vind. Je zult zien dat je hier 
ontzettend veel van kunt leren. Zowel 
hoe jij het ook graag zou willen 
aanpakken als hoe jij het absoluut niet 
wilt doen. 

 

Als je meer tijd 
voor jezelf hebt en 

voor leuke 
activiteiten 

waarvan jij blij 
wordt, krijg je 

uiteindelijk meer 
vreugde en rust in 

jezelf.  
Je bent namelijk 
minder uitgeput 
omdat je minder 

móét.
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Als je tevreden 
bent bevestig je 

jezelf dat het 
leven goed is 
zoals het is. Jij 

bent goed zoals je 
bent. Dat voelt 

heerlijk!

TOT SLOT 
Tot slot nog één tip: 

Bedenk bij alles: 
MOET ik dit nu doen? 
Moet IK dit nu doen? 
Moet ik DIT nu doen? 
Moet ik dit NU doen? 
Moet ik dit nu DOEN? 
 
Wees bewust van je beschikbare tijd en zorg dat die afspraak 
met jezelf net zo belangrijk of misschien zelfs belangrijker is 
dan een afspraak met een ander. 
Dan wordt ook jij ‘Opgeruimd Jezelf’.  
                                            

Het gaat je lukken! 

Dank je wel voor het lezen van dit E-boek. Ik hoop dat je 
hiermee de weg kunt vinden om helemaal Jezelf te worden. 
Wil je jouw ervaring met mij delen? Dat zou ik ontzettend tof 
vinden! Mail naar francien@opgeruimdjezelfzijn.nl of laat een 
reactie achter op mijn Social Media.

mailto:francien@opgeruimdjezelfzijn.nl
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Opgeruimd Jezelf Zijn 

Mijn motto: ‘Een opgeruimde leef- en werkomgeving zorgt voor rust 
en ruimte in je hoofd; waardoor je  beter jezelf kunt zijn’ gaf mij 
zoveel voldoening, dat ik in 2013 ‘Opgeruimd Jezelf Zijn’ opgericht 
heb. Sindsdien heb ik al veel dames, maar ook heren, mogen 
ondersteunen en begeleiden op hun weg naar een opgeruimder huis 
en leven.  

Mijn ondersteuning is soms van lange duur maar kan ook bestaan uit 
één of twee afspraken waarin we een start maken vanwaaruit je zelf 
weer verder kunt. Of, waarin we samen de puntjes op de ‘i’ zetten. 
Ook een online afspraak behoort tot de mogelijkheden. Net naar 
gelang van jouw wensen en wat jij nodig hebt! 

Meer informatie vind je op mijn website.

http://www.opgeruimdjezelfzijn.nl


Het Opgeruimd Jezelf Zijn E-Boek: 
“Opgeruimd Jezelf Worden” 

Copyright – Opgeruimd Jezelf Zijn, 2021 
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en of elektronisch openbaar 
worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan 
ook, zonder schriftelijke toestemming van de 
eigenaar.
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