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Bedankt voor het vergelijken en aanvragen van een brochure via Springest. 

We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken  

van een keuze voor de geschikte opleiding.
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“Vergelijk verschillende  
opleidingen om te bepalen 
welke opleiding het beste  

bij jouw wensen past.”
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Over De HuishoudCoach ®

De HuishoudCoach® ...

... verzorgt de praktijkgerichte, inspirerende Opleiding tot Professional Organizer voor 

Particulieren (OPOP)

... schrijft toonaangevende boeken over opruimen, administreren, tijd- en 

huishoudmanagement

... is licentiegever van de Opgeruimd Leven® formule voor succesvolle coaching en training 

van clienten

OVER DE HUISHOUDCOACH ®
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De Opleiding tot Professional 
Organizer voor Particulieren

Het beroep van ‘huishoudcoach’ ofwel ‘professional 
organizer voor particulieren’ is afwisselend, nuttig en 
uitdagend! Heb jij ook een passie voor organiseren en 
overweeg je als organizer aan de slag te gaan? En wil je 
jouw klanten op een positieve en effectieve wijze op weg 
kunnen helpen naar een opgeruimder leven, zodat ze écht 
gebaat zijn bij jouw begeleiding en jij met veel plezier je 
werk doet?

Volg dan de inspirerende, praktijkgerichte Opleiding tot Professional Organizer voor 

Particulieren (OPOP) van De HuishoudCoach, die door onze cursisten met een 9 

gemiddeld wordt gewaardeerd! Met deze opleiding leg je een gedegen basis voor jouw 

nieuwe loopbaan als organizer voor particulieren, zodat je jouw nieuwe werkterrein 

zonder omhaal met kennis, kunde en zelfvertrouwen kunt betreden.

Hieronder vind je alle informatie over OPOP op een rijtje. Zo kun je onder meer 

lezen wat het doel van de opleiding is, hoe het programma eruit ziet, wanneer deze 

opleiding interessant is voor jou, wat de groepsgrootte is, wie de trainers zijn, wat de 

opleiding kost, en wanneer en waar de eerstvolgende opleiding plaatsvindt.

Wat is het doel van de opleiding? Het doel van de Opleiding tot 

Professional Organizer voor Particulieren is:

•	 je inzicht te geven in de problematiek van ‘oceanische’ huishoudens

•	 je inzicht te geven in de achtergronden, doelstellingen, uitgangspunten en dilemma’s van 

professional organizing

•	 je kennis te laten maken met en te trainen in praktische, effectieve werkmethoden, 

waarmee je samen met jouw cliënten de chaos in hun huis en hoofd succesvol kunt 

aanpakken

•	 je te trainen in doelgerichte communicatietechnieken, waarmee je kunt bereiken dat 

jouw cliënten zich durven openstellen en gemotiveerd raken

•	 je te trainen in het herkennen van en leren omgaan met weerstand van cliënten
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•	 je op laagdrempelige wijze onontbeerlijke werkervaring als organizer te laten opdoen

•	 je inzicht te geven in de specifieke kenmerken van de particuliere markt, beproefde 

acquisitiemethoden en jouw unieke marketingmix, zodat je na de opleiding een 

vliegende start kunt maken met het werven van cliënten die bij jou en jouw bedrijf 

passen.

Naast voornoemde onderwerpen die tijdens de cursusdagen uitgebreid aan bod komen, 

bespreken we in het OPOP-cursusboek tevens enkele aanverwante onderwerpen, die voor 

aankomende organizers van belang zijn, maar waarover o.i. schriftelijke instructie volstaat:

•	 het starten en voeren van een eigen bedrijf

•	 het opstellen van een ondernemingsplan

•	 het samenstellen van je organizerkit

•	 het administreren en verslaan van cliëntencontacten

•	 en nog veel meer!

Hoe ziet het programma van de opleiding eruit? De opleiding bestaat uit 

drie onderdelen:

•	 Drie cursusdagen van 9.00-17.00 uur (6 dagdelen)

•	 Twee praktijkopdrachten, waaraan je tussen de trainingsdagen door werkt

•	 Een afsluitende ‘Vraag het de expert’ bijeenkomst, 1-2  maanden na afloop van de 

cursus (1 dagdeel)

Programmaoverzicht

Cursusdag 1. De professional organizer en zijn/haar clientele

•	 Het beroep professional organizer en vakgebied ‘professional organizing’

•	 Clientele, problematiek en diagnostiek

•	 Werkmethodieken: achtergronden en centrale uitgangspunten

Cursusdag 2. Productief en plezierig samenwerken met cliënten

•	 Ruimtemanagement in dubbel perspectief: cliënt en P.O.

•	 Papiermanagement in dubbel perspectief: cliënt en P.O.

•	 Tijdmanagement in dubbel perspectief: cliënt en P.O.

•	 Huishoudmanagement in dubbel perspectief: cliënt en P.O.
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Praktijkopdracht 1. Begeleid één of meer proefcliënt(en) en schrijf een 

evaluatie

Praktijkopdracht 2. Definieer jouw unieke marketingmix en presenteer 

je bedrijf

Cursusdag 3.  Effectief communiceren, doelgericht promoten en 

succesvol acquireren

•	 Effectief communiceren met cliënten: doorvragen, motiveren en bijsturen

•	 Doelgericht promoten: markt, marketing en media vis-à-vis jouw unieke marketingmix

•	 Succesvol acquireren op de particuliere markt: de drieslag KLT

Afsluitende ‘Vraag het de expert’ bijeenkomst

•	 Leg nieuw opgekomen vragen of dilemma’s voor

•	 Deel praktijkervaringen met andere cursisten

Wanneer is deze opleiding interessant voor jou?

•	 Als je weinig of geen ervaring hebt als organizer en wilt leren hoe je jouw 

(toekomstige) cliënten in de praktijk succesvol begeleidt van chaos en stress naar 

ruimte en rust

•	 Als je al enige tijd als organizer actief bent en jouw cliënten graag effectiever wilt 

begeleiden, maar tegen de grenzen van jouw methodische kunnen aanloopt

•	 Als je een geboren organizer bent, maar moeite hebt om datgene wat voor jou zo 

vanzelfsprekend is goed over te dragen op jouw chaotische cliënten

•	 Als je organizer bent of wilt worden en wilt leren hoe je jouw cliënten optimaal 

motiveert en hun eventuele weerstand kunt ombuigen in veranderingsbereidheid

•	 Als je een eigen bedrijf als professional organizer hebt of gaat opzetten en een 

vliegende start wilt maken met de promotie ervan en met acquisitie op de particuliere 

markt

Wie leren jou de fijne kneepjes van het organizing vak?

Het leeuwendeel van de cursus wordt gegeven door Dr. Els Jacobs, één van de 

meest succesvolle professional organizers van Nederland en auteur van drie uitstekend 
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gerecenseerde organizing boeken, waaronder de bestseller Aan de slag met De 

HuishoudCoach. Els is een deskundige, inspirerende en toegankelijke docent en trainer, 

die het beste in haar cursisten naar boven weet te halen en haar kennis van het vak van 

organizer met enthousiasme overdraagt.

Volgens cursisten is Els “heel duidelijk, systematisch en inspirerend”,  “vol passie en 

positief” en een “prettig, gestructureerd spreekster”, die “heel veel bruikbare info, erg 

interessante tips en talloze praktijkvoorbeelden” geeft. 

Het cursusonderdeel ‘doelgericht communiceren’ wordt verzorgd door drs. Ineke 

Swarte, sociaal psycholoog, GZ- en eerstelijns-psycholoog, die al jarenlang met plezier 

haar eigen praktijk voert. Ineke heeft zich in haar praktijk onder meer toegelegd op 

psychotrauma, algemene psychologische klachten en effectief communiceren. Voor zij haar 

eigen praktijk startte, werkte zij jarenlang als opleider en trainer sociale vaardigheden voor 

o.a. bedrijfsartsen, ingenieurs, studenten, pijnpatiënten en professional organizers.

Ineke verstaat als geen ander de kunst om jou in te voeren in de theorie en praktijk van 

effectieve communicatie; ze leert je hoe je op een prettige manier doorvraagt, motiveert 

en bijstuurt wanneer je met cliënten (samen)werkt. Volgens cursisten is Ineke “betrokken 

en optimistisch” en “heel motiverend’. 

Waarin onderscheidt OPOP zich van andere cursussen voor 
professional organizers?

OPOP is de eerste opleiding tot professional organizer in Nederland, die zich toespitst op 

de particuliere markt. Bijzonder is ook dat je tijdens OPOP met name uitgebreid wordt 

geschoold en getraind in praktisch toepasbare, effectieve werkmethoden, die je in staat 

stellen je toekomstige cliënten op een plezierige en productieve wijze te ondersteunen.

Daarnaast zijn de trainers van OPOP uitstekend opgeleid (universitair plus) en staan 

beiden bekend als inspirerende docenten, zeer ervaren inhoudsdeskundigen en succesvolle 

ondernemers.

Ervaringen van eerdere cursisten

Hoe beoordelen eerdere cursisten de opleiding?
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Onze opleiding wordt door onze cursisten met een 9 gemiddeld beoordeeld. De 

cursisten zijn onder meer heel positief over de kwaliteit en praktijkgerichtheid van het 

trainingsprogramma, en de deskundigheid, openheid en het enthousiasme van de docenten.

Mocht je een oud-cursist van OPOP over zijn of haar ervaringen willen spreken, dan 

brengen we je graag met een van hen in contact.

Praktische info

Waar bevindt zich de cursuslocatie?

De cursus vindt plaats in een sfeervolle trainingsruimte in Utrecht, die zowel per 

Openbaar Vervoer als per auto uitstekend bereikbaar is.

Wanneer vindt de opleiding plaats?

De opleiding wordt vier tot vijf keer per jaar verzorgd. De meest recente opleidingsdata 

vind je op de website van De HuishoudCoach (klik op ‘Werken als organizer’ en dan op 

‘Trainingsdata’).

Wat is het aantal deelnemers per training?

Voor een zo groot mogelijk leereffect bestaat elke trainingsgroep uit minimaal 8 en 

maximaal 12 cursisten.

Wat kost de opleiding?

De Opleiding tot Professional Organizer voor Particulieren kost € 1.595,- inclusief BTW 

(0 tarief), lunches, koffie, thee, certificaat van deelname en benodigde literatuur.

De HuishoudCoach is als onderwijsinstelling ingeschreven bij het CRKBO (het Centraal 

Register Kort Beroeps Onderwijs) en derhalve vrijgesteld van BTW-heffing.

Met welke literatuur werk je tijdens de opleiding?

•	 Cursusboek Opleiding tot Professional Organizer voor Particulieren door Els Jacobs & 

Ineke Swarte (Uitgave van De HuishoudCoach, 2014)

•	 Aan de slag met De HuishoudCoach. De nieuwe stijl opruimen, administreren, 
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agenderen en poetsen door  Els Jacobs (Forte Uitgevers, herziene druk, 2012, luxe 

editie)

•	 Handboek Ondernemen door de Belastingdienst (2014)

Meer informatie

Waar kun je een informatiebrochure voor de Opleiding tot Professional 

Organizer aanvragen?

Je kunt de informatiebrochure over de Opleiding tot Professional Organizer voor 

Particulieren (OPOP) aanvragen via de website van De HuishudCoach.

DE OPLEIDING TOT PROFESSIONAL ORGANIZER VOOR PARTICULIEREN



“Zorg dat je goed weet hoe je  
wilt leren en bepaal dan of je  
bijvoorbeeld een thuisstudie of

klassikale opleiding wilt volgen.”
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Niveau: HBO

Kosten: € 1595

Totale lesduur: 3,5 dagen

Max. deelnemers: 12

Tijdstip: Overdag

Looptijd: 7 dagdelen

Afronding: Bewijs van deelname

Soort locatie: Open inschrijving

Startdata

De startdata voor deze training waarvoor u zich nog kunt inschrijven:

•	 donderdag 8 mei 2014, Utrecht

•	 donderdag 11 september 2014, Utrecht

•	 donderdag 6 november 2014, Utrecht

Details opleiding

12DETAILS OPLEIDING / STARTDATA



Lees alle ervaringen

13ERVARINGEN VAN OUD-DEELNEMERS

Ervaringen van oud-deelnemers

Gemiddeld cijfer voor De Opleiding tot Professional 
Organizer voor Particulieren:

9.3  Gebaseerd op 36 ervaringen

Claudia Roozen   |   Beoordeling: 10.0  09 jan 09:24

Na informatie ingewonnen te hebben van verschillende opleidingen, heb ik gekozen voor 

de opleiding van de huishoudcoach. Een schot in de roos! Els en Ineke zijn beide zeer 

kundige en inspirerende persoonlijkheden die naast de juiste informatie, je ook als persoon 

voorbereiden om aan de slag te kunnen als professional organizer. En dit alles op een 

aangename locatie, met heerlijke lunch en een geweldige groepsdynamiek. AANRADER!

Corine Eerenberg   |   Beoordeling: 9.0  12 jan 21:49

de opleiding die ik heb gevolgd bij Els Jacobs, voor Profesional Organizer was zeer 

compleet: veel informatie, workshop van psycholoog, proefklant , veel interactie!  De 

groeps bestond uit 10 deelnemers, waardoor Els voor ieder individueel genoeg tijd had 

om advies en tips op maat te kunnen geven. deze opleiding is een echte  AANRADER voor 

eenieder die overweegt om dit prachtige vak gecertificeerd uit te gaan oefenen.

Jeannette Biesbroeck   |   Beoordeling: 10.0  19 apr 16:13

De cursus bracht mij alles (en meer) wat ik ervan verwachtte: op professionele wijze 

wordt elk dagdeel goed benut om de cursisten in hapklare brokken een methodiek aan te 

reiken waarmee ze het veld in kunnen als professional organizer. De timing is perfect: de 

lesstof wordt binnen de gestelde tijd behandeld en er is steeds voldoende tijd om vragen 

te stellen en eigen input te geven. Els Jacobs is een academica met groot analytisch en 

empathisch  vermogen, evanals psychologe Ineke Swarte die 1 dagdeel verzorgt. De cursus 

maakt alle beloftes waar. 

  Lees alle ervaringen

http://www.springest.nl/de-huishoudcoach/opleiding-tot-professional-organizer-voor-particulieren#ervaringen
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Inschrijven

Wilt u deze opleiding gaan volgen? Schrijf u dan nu in voor  De Opleiding tot 

Professional Organizer voor Particulieren:

Contact

Voor vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen  met De 

HuishoudCoach ®:

Adres:  Staverse Jolwerf 4

  2317DW, Leiden

Website:  http://www.dehuishoudcoach.nl

Email: info@dehuishoudcoach.nl

Telefoon:  071-888.61.91

INSCHRIJVEN / CONTACT

Nu inschrijven

http://www.springest.nl/de-huishoudcoach/opleiding-tot-professional-organizer-voor-particulieren/inschrijven


“Denk goed na over wat jij  
belangrijk vindt aan een opleiding, 

zoals het niveau, de duur  
en het budget.”
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Hoe kies ik  
een opleiding?
Het is moeilijk om een goede keuze te maken uit een groot aanbod aan 
opleidingen. Wat wil je nu precies, wat is je niveau en wat wil je met de 
opleiding bereiken. Allemaal vragen die je helpen bij het maken van je 
keuze. Maar hoe begin je nu precies?

Type opleiding

Je kunt onderscheid maken tussen verschillende types persoonlijke ontwikkeling:

• �Vakinhoudelijke�ontwikkeling:�

een opleiding waarmee je specifieke 

kennis opdoet over je vakgebied, kan 

je helpen om je vakinhoudelijk te 

verdiepen in een bepaald onderwerp. 

Dit kan je helpen om specialist te 

worden in een bepaald onderwerp.

• �Verticale�ontwikkeling:�

met het volgen van een management 

of stategische opleiding richt je je 

ontwikkeling op groei binnen een 

organisatie. Hiermee kun je jezelf 

opwerken en waardevol maken voor 

een organisatie.

•  Persoonlijke�effectiviteit: 

je ontwikkeling kan daarnaast gericht 

zijn op je eigen werkwijze. Je richt 

jezelf op het verbeteren van je manier 

van werken zodat je doelgerichter 

wordt en efficiënter werkt.

Bepaal�voor�jezelf�welk�
resultaat�jij�met�een�

opleiding�wilt�behalen�en�
kies�daarbij�het�juiste��

type�opleiding.

16HOE KIES IK EEN OPLEIDING?



Checklist

De volgende checklist geeft je een handvat om vervolgens  

een betere keuze voor een opleiding te maken.

 �Wat�wil�ik�leren�in�relatie�tot�mijn�

ontwikkeling?

Dit heeft betrekking op het type 

opleiding dat je wilt volgen.  Ambieer 

je bijvoorbeeld een leidinggevende 

functie of wil je je liever 

vakinhoudelijk ontwikkelen.

 �Wat�moet�er�concreet�veranderen�in�

mijn�manier�van�werken?

Wat zijn je sterke en zwakke punten 

in je werk en waar zou je je dus 

verder willen ontwikkelen. Vraag hier 

ook je leidinggevende of collega’s 

om feedback, zij kunnen vaak een 

objectief oordeel geven.

 �Op�welk�leerniveau�speelt�zich�dit�af?

De verschillende niveau’s zijn: 

kennis & vaardigheden, gedrag, 

overtuigingen en persoonlijkheid. 

Kennis & vaardigheden en gedrag 

zijn niveau’s die via een opleiding of 

training je eigen gemaakt kunnen 

worden. Overtuigingen hebben 

betrekking op hoe je jezelf ziet 

ten opzicht van bijvoorbeeld een 

functie die je zou willen bekleden. 

Een coach kan je helpen deze 

overtuigingen te analyseren. Het 

persoonlijkheidsniveau wordt veelal in 

therapieverband opgepakt.

 �Wat�kan�ik�zelf?

  Je kunt zelf actief leren door artikelen 

te lezen, online college te volgen of 

seminars bij te wonen. Kijk hoever 

je hiermee komt en bepaal naar 

aanleiding daarvan of je meer wilt 

leren in de vorm van een opleiding.

 �Welke�manier�van�leren�spreekt�

me�aan?

  Volg je het liefste een klassikale 

training, wil je e-learning volgen of wil 

je leren aan de hand van coaching.

17HOE KIES IK EEN OPLEIDING?



“Bedenk goed wat jij wilt  
bereiken en of de inhoud van deze 

opleiding je dit kan bieden.”
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Alternatieven voor De 
Opleiding tot Professional 
Organizer voor Particulieren

Vergelijk deze opleiding met soortgelijke opleidingen   
van andere opleiders en maak een betere keuze: 

Budgetcoach

Ben jij graag bezig met je inkomsten en uitgaven, zodat je je financiële zaken 

altijd keurig op orde hebt? En vind je het een uit...

€ 880|       Max: 22   |   6 dagen   |   HBO

Meer informatie aanvragen

Budgetcoaching (Module SHV III...

Budgetcoaching (SHV 3 - Kiwa certificering) Voor wie?Personen die 

werkzaam (willen) zijn op het gebied van het schuldhulpverlening...

€ 1.375|       Max: 12   |   4 dagen   |   HBO

Meer informatie aanvragen

Time Management in 1 dag? » T...

1-daagse cursus Time Management In de intensieve 1-daagse cursus time 

management van TimeManagement.net leert u hoe u zichzelf kun...

€ 395|       Max: 15   |   1 dag   |   MBO+

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen

http://www.springest.nl/scheidegger/budgetcoach/informatie-aanvragen
http://www.springest.nl/elkenain-schuldhulp/schuldhulpverlening-module-e-nen-8048/informatie-aanvragen
http://www.springest.nl/tijdwinst/1-daagse-training-cursus-time-management/informatie-aanvragen


    helpdesk.springest.nl   info@springest.nl   085 - 744 0830
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Wil je hulp bij het zoeken naar een opleiding?
 

Check de Helpdesk of neem contact met ons op en stel je vraag.

Springest is een opleidingenvergelijkingssite met ruim 33.000 opleidingen 

van 2800 opleiders in Nederland.  We verbinden je met alle mogelijkheden 

om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Vind en vergelijk 

opleidingen,trainingen, cursussen, boeken, artikelen, vragen & antwoorden 

en tests. Springest heeft de meeste gebruikerservaringen, de makkelijkste 

zoeken filtermogelijkheden, het meest complete aanbod en persoonlijke 

aanbevelingen. Zo vind je bij Springest altijd groeimogelijkheden die bij   

jouw leerstijl, wensen en budget passen.

Over Springest

http://helpdesk@springest.nl
mailto:info@springest.nl

