
Wat levert het op?

• Persoonlijke begeleiding

• Een opgeruimd en overzichtelijk huis

• Meer ruimte en tijd, minder stress

• Een overzichtelijke administratie

• Overzicht in je inkomsten,
uitgaven en schulden

• De regie over je eigen agenda
en planning

• Een soepele verhuizing
Ilse Matthijsen
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Wil je hulp bij het opruimen? Je
administratie en geldzaken weer op
orde? De baas zijn over je mailbox en
agenda? Of hulp bij een verhuizing?

Als Opruimcoach én Budgetcoach help ik je
daarbij. Ik begeleid je in het maken van keuzes.
Samen zorgen we voor orde en overzicht.

Je huis vult zich langzaam met spullen. Tijd om
op te ruimen! Jij bepaalt wat weg mag en wat
niet. Ik help je met het maken van deze – vaak
lastige – keuzes. We zoeken spullen uit en delen
ruimtes optimaal in. Zo krijg jij het overzicht
terug.

Opruimen Administratie

Belandt alle post op één grote stapel? Ben je het
overzicht kwijt? Ik help je orde scheppen in je
papieren of digitale chaos. Samen zorgen we voor
een eenvoudig en overzichtelijk systeem. We
zorgen voor overzicht op je laptop of in je mail.
Staat de administratie weer op poten? Dan kost het
je slechts een half uur per week om dit zelf bij te
houden.

Plannen

Ben je de regie kwijt over je agenda? Dan brengen
we samen je activiteiten in beeld. We stellen
prioriteiten en maken een realistische planning.
We brengen structuur aan in de dagelijkse
huishoudelijke taken. En de verdeling daarvan,
zodat je het overzicht weer hebt.

Budgetcoaching
Wil je leren om verantwoord met je geld om
te gaan? Samen bekijken we jouw
(persoonlijke of zakelijke) inkomsten en
uitgaven. We maken een maand- en
jaaroverzicht. Ik help je, je uitgaven te
plannen en te verminderen. Ook voor de
lange termijn. Zijn er schulden? Dan maken
we samen een plan om deze af te lossen.

Verhuisbegeleiding

Een nieuw huis betekent een nieuwe start.
Die maak je met spullen waar je blij van
wordt en die je energie geven. Ik help je met
het:

• Verkoop klaar maken van je huis

• Uitzoeken van je spullen

• Plannen en organiseren van de
verhuizing

• Uitpakken in het nieuwe huis

• Inrichten van je nieuwe huisPro
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