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Organizer
een opgeruimd huis |
een overzichtelijke administratie

DE DRAAD KWIJT?



Financiële problemen

Ken je dat? Je bent voor de zoveelste keer wat



Een ongeval, sterfgeval of ernstig zieke

kwijt, hebt geen overzicht meer in je administratie

in de directe omgeving

en je loopt continu achter de feiten aan. Eén

Het is soms lastig om de boel dan weer op te

geruststelling: je bent niet de enige. Door ons

pakken. Je hoofd staat er niet naar, maar de

hectische leven staan we vaak onder druk. Het

berg rekeningen of rommel stapelt zich op. Je

combineren van een veeleisende baan met het

weet dat er wat moet gebeuren. Denk dan eens

huishouden, de kinderen en een rijk sociaal

aan het inschakelen van een professional

leven, kan ervoor zorgen dat je aan andere –

organizer.

op het eerste gezicht minder urgente – zaken,
niet meer toe komt. Deze stapelen zich op,
waardoor je het overzicht kwijt raakt en je last
krijgt van stress of een opgejaagd gevoel.
Langdurige blootstelling aan stress kan weer
leiden tot klachten, die vervelende mentale of
lichamelijke gevolgen kunnen hebben.

STRESS DOOR CHAOS? WEG ERMEE!
Het gebeurt regelmatig dat mensen het

WAT DOET EEN PROFESSIONAL

overzicht verliezen of uit balans raken. Naast

ORGANIZER?

een druk leven en een overvolle agenda kan

Een professional organizer begeleidt en

dat worden veroorzaakt door:

adviseert je bij het creëren van orde en



Een verhuizing

overzicht én helpt je de juiste keuzes te maken.



Werkloosheid of burn-out

Daardoor kun je weer gestructureerder werken



Een echtscheiding of andere conflicten

en denken, en effectiever omgaan met je tijd,

ruimte of middelen. Samen kunnen we binnen



Een geordende en gestructureerde

professional organizer kan je al snel geld

administratie

opleveren. Door meer structuur en overzicht in je



Je bent weer de baas over je eigen tijd

leven verandert de manier waarop je spullen



Een georganiseerd huishouden

koopt. Je weet precies wat je hebt en je koopt

AAN DE SLAG



Minder zorgen, minder stress

alleen nog wat je nodig hebt. Dat betekent

Hoe ga ik te werk? We spreken af voor een



Meer grip op je leven

minder spullen, dus: minder schoonmaken, minder

kennismakingsgesprek, zodat ik een goed beeld



Meer energie!

ruimteverlies, minder weggooien én meer geld

korte tijd weer orde in de chaos scheppen.
Aarzel niet en neem vandaag nog contact op!

krijg van je situatie. Je beschrijft waar je tegenaan

Creëer weer tijd voor jezelf en voor de werkelijk

om te sparen of voor andere leuke dingen!

loopt en wat je doel is. Samen kijken we hoe we

belangrijke dingen in je leven. Neem het heft

Soms is één vervolgafspraak al voldoende om je

het beste aan de slag kunnen om je doel te

weer in eigen handen!

doel te bereiken. Onderstaand tref je mijn
tarieven aan.

bereiken. Tijdens deze afspraak krijg je een
goed beeld van mijn werkwijze, het kostenplaatje

ERVAREN, BETROUWBAAR & DISCREET

én plannen we de eerste afspraak. En dan? Aan

Veel mensen voelen zich belemmerd om iemand

Tarieven per uur

het werk!

om hulp te vragen. Zodra ze over de drempel

Particulieren

€ 55 incl. BTW

heen zijn, hoor je regelmatig: “Had ik het maar

Particulieren met PGB

€ 50 geen BTW

HET RESULTAAT: RUST EN ORDE

veel eerder gedaan!” Het is vanzelfsprekend dat

Bedrijven

€ 75 excl. BTW

Door een paar simpele, kleine aanpassingen kun

ik als betrouwbare professional organizer

je al orde scheppen. In je huis, je administratie,

vertrouwelijk met je informatie omga. Door mijn

Twijfel je nog? Of wil je meer weten? Bel of mail

qua tijdsbesteding én in je hoofd. Bijvoorbeeld

jarenlange ervaring in het bedrijfsleven maak ik

gerust!

door het maken van een planning, creëren van

gemakkelijk onderscheid tussen de hoofd- en

rustmomenten en het opruimen van je huis. Zie je

bijzaken en help ik je snel weer op weg.

Helen Reumer-Kemmere

door de bomen het bos niet meer en heb je
daar hulp bij nodig? Ik help je graag! Samen

TARIEVEN

gaan we aan de slag, met als resultaat:

Een professional organizer duur? Dat hoeft niet!



Een opgeruimd huis

Sterker nog, het inschakelen van een

m 06-36190323
e reumerpo@gmail.com
i www.reumerprofessionalorganizer.nl
f www.facebook.reumerprofessionalorganizer.nl

