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Professional organizing werkt
Als je mijn columns al een tijdje 
leest, weet je dat professio-
nal organizing mijn vakgebied 
is. Dat nieuwe vakgebied dat 
rust en overzicht brengt op 
de werkplek, thuis en zelfs in 
je hoofd. Overgewaaid uit de 
Verenigde Staten is organizing 
al een tijdje aanwezig in Neder-
land, maar pas geleden is het 
eerste onderzoek in Nederland 
uitgevoerd naar de toegevoeg-
de waarde van professional or-
ganizing. Het onderzoek werd 
uitgevoerd onder klanten van 
de beroepsvereniging NBPO 
(Nederlandse Vereniging van 
Professional Organizers) waar 
ik ook lid van ben. 

De resultaten van het onder-
zoek laten zien dat de respon-
denten na de begeleiding door 
een professional organizer hun 
werkplek een stuk beter geor-
ganiseerd hebben. Deelnemers 
geven aan dat ze efficiënter en 
slimmer hebben leren werken 
en meer overzicht hebben. 
Ze werken bovendien minder 
over en ervaren minder werk-
druk. Ook het ziekteverzuim 
blijkt met 20% afgenomen te 
zijn. Dat levert lagere kosten en 
meer continuïteit voor de on-
dernemer op. Na begeleiding 
door een professional organi-
zer haalt ruim driekwart van de 
werknemers vaak of altijd de 
planning, afgezet tegen ruim 
de helft voor de begeleiding. 
Ruim driekwart van de respon-
denten geeft aan goed te kun-
nen plannen (voorheen bijna 
de helft). Bijna tachtig procent 
geeft aan meer overzicht en 
grip op het werk te hebben 
(voorheen bijna de helft). Het 
aantal werknemers dat moeite 
heeft zich na het werk te ont-
spannen halveerde. 9 van de 
10 deelnemers geeft aan de 
begeleiding zinvol te hebben 
gevonden en is zeer tevreden. 
73% gaf een rapportcijfer van 
een 8 of hoger!

Bij veel ondernemers is he-
laas onvoldoende bekend wat 
de toegevoegde waarde is 
van professional organizing. 
Er wordt verwacht dat ieder-
een zijn werk kan organise-
ren, maar zeker met de snelle 
communicatie via e-mail en de 
invloeden van social media, 
is dat helemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend. Organiseren 
is helaas nog steeds geen vak 
binnen de beroepsopleidingen. 

Ondernemers en hun werkne-
mers zie je omkomen in het 
werk en ziek worden, terwijl 
met het aanleren van juiste 
vaardigheden een groot deel 
van de problemen kan worden 
voorkomen. Het onderzoek 
toont dat aan.
Vandaar dat ik mijn column-
lezers graag wil laten delen 
in de kennis uit dit eerste Ne-
derlandse effectiviteitsonder-
zoek. Wanneer je mij een mail-
tje stuurt, dan ontvang je een 
rechtstreekse link naar het rap-
port, wat prima te lezen valt; 
het is kort en bondig. Diege-
nen die mijn column al digitaal 
ontvangen, trakteer ik ook op 
de link. En een nog beter idee: 
bevraag mijn klanten eens!

Ik vind het belangrijk dat on-
dernemers en hun werknemers 
weten dat er ook voor prakti-
sche zaken als werkplanning 
en mailbeheer oplossingen zijn 
die aangeleerd kunnen wor-
den. Het verhoogt het werk-
plezier en vermindert de kans 
op ziekteverzuim, het brengt 
verlaging van de kosten met 
zich mee en verbetering van de 
continuïteit. Een ondernemer 
kan zelf ook baat hebben bij 
de inzet van een professional 
organizer. Welke ondernemer 
heeft geen behoefte aan het 
slimmer organiseren van het 
administratieve gedoe, zodat 
zij of hij meer tijd kan besteden 
waar haar of zijn hart ligt: on-
dernemen?

Tot slot nog een tip om nu al 
te beginnen met het toewer-
ken naar je zomerse afwezig-
heid. Misschien denk je, ik ga 
nog lang niet weg, maar ik geef 
je de tip om op tijd te begin-
nen, want als je je spontaan 
bedenkt dat je je afwezigheid 
moet gaan voorbereiden, ben 
je te laat. Omdat ik hieraan al 
een column heb gewijd, wijd ik 
op deze plek nu niet verder uit, 
maar ik geef je de tip om co-
lumn 14 van juli 2013 te down-
loaden vanaf mijn website 
www.organieq.nl. Je kunt daar 
overigens alle columns vinden 
en je e-mailadres achter laten, 
waardoor je voortaan iedere 
column per e-mail ontvangt, 
net zo handig!

Alvast een fijne vakantie ge-
wenst, mét een gelikte voorbe-
reiding daarop!


