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Waarom opruimen?
Opruimen geeft mensen het gevoel controle te hebben. In onze levens hebben we al genoeg
onzekerheden en ervaren we vaak situaties waar we niet de controle hebben, maar in onze directe
leefomgeving kunnen we deze wel hebben.
Tevens kunnen spullen afleidend werken en dragen ze veelal niet bij aan de essentie van onze taak of
leven.
Opruimen kan ook praktische voordelen hebben, het is immers fijn als we spullen makkelijk kunnen
pakken of vinden. het is bijzonder frustrerend om spullen kwijt te zijn, want dat geeft stress.
Tot slot zijn er de verplichte opruimsessies omdat je gaat verbouwen, verhuizen of een woning om een
overlijden leeg moet.
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Stucturen en stressverlichtend
Puinruimen, opruimen, ontspullen en minimaliseren wordt vaak als stressverlichtend
ervaren. Niet door iedereen, zeker niet wanneer er veel geruzied wordt over dit
onderwerp. Dit komt veelal door gebrek aan een structuur in het organisatie van
bijvoorbeeld het huishouden. Zo zien we dat vaste voorspelbare taken en structuren voor
veel mensen het meest effectieve werkt. Het menselijk brein houdt van voorspelbaarheid.
We zien hier een stukje evolutionaire bepaling, we willen graag weten wat er in de
toekomst gebeurt, omdat het onze overlevingskansen vergroot en zodat we onze
omgeving effectief kunnen benutten.
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Meerdere factoren
Als er orde in ons huis of onze omgeving heerst, voelen we ons sneller veilig en vrij om
dingen te ondernemen. Het geeft je de mogelijkheid om meer te ondernemen en
helderder te denken.En niet te vergeten voor sommigen van ons geeft
opruimen aan bijvoorbeeld het einde van de dag met hetzelfde effect in ons hoofd en hart
als een goede meditatie.
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Verschillen
Tussen puin ruimen, opruimen, ontspullen en minimaliseren zitten gradatie
verschillen. Het is puur persoonlijk naar welke diepte essentie je toe wilt werken. Iedere
situatie is anders en heeft buiten persoonlijke invloeden ook externe, zoals ziekte of de
dood of omgevingsinvloeden als je partner.
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Methode
De methode waar ik mee werk is vooral persoonsgericht. Ik laat mij zeker beïnvloeden en
inspireren door ander organiseer- of opruimcoaches als Marie Kondo of fumio Sasaki.
echter vind ik dit niet heiligmakend. De methode moet passend zijn bij de situatie en
daarom is een van mijn sleutelbegrippen Functie. Alles heeft een functie, van hele kleine
voorwerpen tot grote ruimtes en van bepalen wie elke week de kliko bij de weg zet tot de
organisatie van je gehele huishouden. In mijn begeleidingstrajecten komt dit vooral
naar voren, want heeft alles voor jou nog functie en is dit de meest effectieve vorm die
echt leidt tot zorgeloosheid?
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Waarom opruimen soms niet werkt
Er zijn veel mensen in de corona-tijd zelf aan het opruimen geslagen. dit is en heel mooi
gegeven, maar niet altijd even effectief. door het lezen van een boek of het kijken van een serie
wordt je niet meteen een persoon die naar zichzelf kan kijken en zichzelf kan reflecteren.
daardoor kom je niet altijd bij de essentie van je leven. Ik als coach stel jou de vragen die jou
helpen bij je essentie te komen. Pas dan kan je patronen doorbreken en nieuwe structuren
aanbrengen en aanleren. Het ligt heel persoonsgebonden of die soepel gaat of niet. We kennen
vast wel de tv programma's met hoarders. deze mensen zijn psychisch op dat moment niet in
staat om nieuwe structuren te assimileren.
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