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Dit boek draag ik in de eerste plaats op
aan mijn FRAN-tastische dochter,

zonder wie ik dit alles nooit had kunnen schrijven.
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Welkom in mijn opruimwereld

Orde en overzicht in je leven geven rust in je hoofd en extra tijd voor wat écht 
telt. Er zijn verschillende redenen waarom het opruimen van een ruimte of 
van materiaal moeilijk kan zijn.

Soms gebeurt er iets waardoor alle structuur plotseling wegvalt. Het is dan 
niet zo eenvoudig om zelf weer alles netjes op orde te krijgen.
Misschien zie je helemaal geen orde in de chaos, en ook daar is niets mis 
mee. Je bent tenslotte wie je bent. Een klein duwtje in de rug van een
opruimcoach kan dan veel steun geven.

Bij mensen met autisme vraagt opruimen vaak een nóg specifiekere aanpak 
die, net als bij anderen, verschilt van persoon tot persoon. Iedereen ervaart 
zijn spullen nu eenmaal anders. Je zal in dit boek dus geen pasklare oplos-
sing vinden die voor iedereen werkt. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze 
tips kunnen helpen in je zoektocht naar orde, structuur en overzicht.

Me kunnen verplaatsen in de leefwereld van mensen met autisme en nauw 
samenwerken met hun familie of begeleiders zijn belangrijke onderdelen 
van mijn job als organizer. Het is van groot belang dat mensen met autisme 
de juiste ondersteuning krijgen bij het organiseren van hun spullen, hun
leven en het inplannen van hun tijd, zodat zowel zijzelf als hun huisgenoten 
de nodige rust ervaren.

Het is een mooie uitdaging om je als begeleider in te leven in de noden 
en de struikelblokken die gepaard gaan met het ‘anders ervaren van spul-
len’. In Netjes Op Orde wil ik familie en begeleiders van mensen met autisme 
graag helpen door hen mee te nemen in mijn opruimwereld. Als opruim-
coach vertrek ik altijd vanuit het opruimgebeuren en leg een link naar het 
autisme. Je vindt hier dus geen wetenschappelijke studie over autisme, wel 
een hoop opruimtips en -ervaringen die je als houvast kan gebruiken om 
alles samen netjes op orde te maken én te houden.

Gwendoline Van Balberghe
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Over de auteur

Gwendoline Van Balberghe heeft met vallen en opstaan jarenlang ervaring 
opgedaan om alles altijd overzichtelijk en geordend te houden. Ze weet als 
geen ander dat dat niet zo evident is als het lijkt. Mede dankzij haar ervaring 
als moeder, grafisch vormgever én communicatie-  en onthaalmedewerker 
heeft ze geleerd om alles altijd netjes op orde te houden!
In de loop der jaren ontdekte ze al doende haar sterktes en interesses. Beetje 
bij beetje vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Ze ontdekte dat haar passie 
om anderen te helpen én haar passie voor orde voor datzelfde gevoel van 
rust in haar hoofd zorgden. En dat is waar het tenslotte om draait.
In december 2017 behaalde ze haar getuigschrift van ‘Personal & Professio-
nal Organizer’ en sinds 1 januari 2018 is ze zaakvoerder/opruimcoach van 
NetjesOpOrde.
Tijdens haar opruimsessies werkt Gwendoline vaak samen met familie en 
begeleiders van mensen met een autismespectrumstoornis en/of een (men-
tale) beperking. In realiteit krijgen deze hulpverleners niet altijd de nodige 
informatie om de juiste begeleiding aan te bieden. Zeker de combinatie van 
opruimtechnieken én de specifiekere aanpak van de beoogde doelgroep is 
niet altijd evident.
Dankzij haar ervaring in de sociale sector en haar ervaring als moeder van 
een dochter met autisme, richt ze zich in de eerste plaats naar mensen met 
een autismespectrumstoornis. Toch kan dit boek evengoed een leidraad zijn 
voor mensen met AD(H)D, hoogsensitiviteit (HSP), een chronische ziekte, 
verstandelijke of fysieke beperkingen, of gewoon voor iedereen die het 
overzicht even kwijt is.
Met NetjesOpOrde als bijberoep geeft Gwendoline via individuele bege-
leiding en infosessies haar kennis en ervaring met veel plezier door om 
overzicht en structuur aan te bieden. Iets wat voor deze doelgroep(en) nog 
net iets belangrijker is dan voor anderen.
Via deze handleiding hoopt Gwendoline de nodige ondersteuning te geven, 
zodat jullie samen stap voor stap alles terug netjes op orde kunnen krijgen 
én houden.

8
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Opruimen is Opruimen is geen doelgeen doel,,
het is slechts het is slechts een middeleen middel

om je weer om je weer goed te voelengoed te voelen
tussen je spullen en in je leven!tussen je spullen en in je leven!

Wegwijs in ‘opruimen en autisme’

Na het lezen van dit boek, kan je het als werkdocument blijven gebruiken bij 

opruimacties. Bij de opbouw werd hiermee rekening gehouden.

Om eenvoudig wegwijs te geraken in Opruimen en autisme, herken je een 

vaste structuur:

 н Gwendoline vertelt: eigen ervaringen

 н Korte samenvatting

 н Theoretische uitleg

 н Praktische aanpak

 н Oefeningen

 н Passende citaten rond opruimen of organiseren

Alle namen in ‘Gwendoline vertelt’ zijn fictief.
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1.3 Leer elkaar begrijpen

Als je al bekend bent met autisme zal dit eerste hoofdstuk weinig tot geen 
geheimen meer hebben. Word je er nu plotseling om privé- of beroeps-
redenen voor de eerste keer mee geconfronteerd, neem dan even de tijd 
om onderstaande informatie door te nemen. Het is immers belangrijk op 
dezelfde golflengte te zitten, voordat jullie samen aan het opruimen gaan.

Dit beknopte overzicht geeft je meer inzicht in de struikelblokken die ik 
merkte bij het opruimen met mensen met autisme. Doet er zich tijdens het 
opruimen alsnog een crisismoment voor, wat ongetwijfeld zal gebeuren, 
zoek dan eerst uit waar het onderliggende probleem zich situeert. Bied pas 
daarna een oplossing op maat aan.  

Om het overzichtelijk te houden, omschrijf ik een kenmerk van autisme. 
Daarna benoem ik de gevolgen en eventuele oplossingen. Vervolgens vul 
ik deze informatie regelmatig aan met een eigen opruimervaring in Gwen-
doline vertelt.

1.4 Kenmerken van autisme

Mogelijke struikelblokken tijdens het opruimen

1.4.1 Informatieverwerking in stukjes
1.4.2 Onduidelijke communicatie
1.4.3 Sociale hindernissen
1.4.4 Storende texturen
1.4.5 Chaos in het hoofd
1.4.6 Gebrek aan referenties
1.4.7 Gebrek aan tijdsbesef
1.4.8 Over- of ondergevoeligheid
1.4.9 Onvoorspelbaarheid / weinig verBEELDing
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Opruimen en autisme

1.4.1 Informatieverwerking in stukjes

Omschrijving

Bij het opnemen van informatie verzamelen we telkens losse fragmenten 
die door onze hersenen automatisch samengevoegd worden tot één geheel, 
namelijk de boodschap die wij ontvangen.

Bij mensen met autisme gaat dat samenvoegingsproces om verschillende 
redenen moeizamer. Hierdoor vormen deze fragmenten veel trager een 
geheel of passen ze zelfs helemaal niet in elkaar. Het wordt dan ook heel 
moeilijk een juist beeld te vormen van een situatie of opdracht.

Gevolgen

 � Het opnemen van informatie gebeurt automatisch in onze hersenen, 
zonder dat wij er iets van merken. Voor mensen met autisme ligt het 
tempo van dat verwerkingsproces vaak veel te hoog, waardoor een deel 
van de informatie verdwijnt en dus niet verwerkt wordt. Zij reageren 
hierdoor vaak trager op informatie en hebben extra tijd nodig om alle 
stukjes informatie in elkaar te laten passen.

 � Losse informatie wordt verwerkt tot één beeld. Doordat niet alle infor-
matie binnenkomt, is dat beeld niet volledig. Dat zorgt voor verwarring.

 � Er wordt naar details gekeken, waardoor het geheel verdwijnt.
 � Als een van deze details niet of verkeerd verwerkt wordt, klopt het geheel 
niet en wordt het erg moeilijk de situatie nog juist te interpreteren.

 � De geringste verandering kan iemand met autisme van streek maken. 
Elke nieuwe situatie moet hij telkens weer analyseren en dat vergt tijd 
en energie. Dit veroorzaakt vaak onrust en kan gedragsproblemen 
uitlokken.

 � Door al deze stoorzenders wordt het bijzonder moeilijk om de gegeven 
informatie juist te interpreteren, waardoor zowel de boodschap als de 
situatie verkeerd ingeschat kunnen worden.
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 NETJES OP ORDE

Oplossingen

 � Als je een opruimopdracht start, benoem dan eerst kort wat het einddoel 
is. De kans is groot dat de persoon met autisme zich totaal geen beeld kan 
vormen van dit einddoel. Beschrijf daarom meteen erna je eerste stap en 
start samen de eerste opdracht. Pas als deze voltooid is, ga je over naar 
de volgende stap. Herhaal dit tot jullie de opruimactie (het einddoel) met 
succes beëindigd hebben. 

 � Benoem bij elke stap heel concreet wat je verwacht in het opruimproces.
 � Visualiseer indien nodig jullie acties. Een beeld zegt soms meer dan 
woorden en blijft langer hangen.

 � Vraag je opruimpartner eerst om de opruimtaak te herhalen, zodat je kan 
testen of de boodschap goed begrepen is.

 � Geef je opruimpartner het gevoel dat hij de beslissing maakt met jouw 
steun. Bespreek daarom eerst samen de voor- en nadelen. Waak er altijd 
over dat de beslissing realistisch en verantwoord is.

 � Stuur je werkwijze bij een opruimactie bij als je merkt dat het resultaat 
niet naar wens is door andere technieken uit te proberen.

Gwendoline vertelt

Hanne is een meisje van dertien met autisme. Ze is in de ban van paarden en haar 

kamer is helemaal in functie van haar passie ingericht. Haar moeder riep mijn hulp in 

omdat Hannes kamer vol ‘rommel’ ligt en Hanne ‘nooit wil opruimen’. Dit is echter de 

belevenis van de moeder. Hanne houdt zelf ook van orde en overzicht, maar ervaart 

haar spullen op de grond en kasten niet meteen als rommel. Zij focust zich enkel op haar 

speelgoedpaarden die op de grond uitgestald staan. Hierdoor ziet ze de lege blikjes 

cola, zakken chips, leerboeken … niet liggen. Als haar moeder vraagt om de kamer op te 

ruimen, weet ze duidelijk niet wat er van haar wordt verwacht. Volgens Hanne valt er 

immers niets op te ruimen. Ook is deze opdracht veel te vaag. Iedereen geeft immers een 

andere invulling aan het begrip ‘opruimen’. Om haar moeder te plezieren, verlegt Hanne 

haar spullen van de ene plek naar de andere, maar de chaos verdwijnt zo niet.

Zodra Hannes moeder de opruimtaak opsplitst in concrete kleine taken die stap voor 

stap uitgevoerd worden, weet Hanne veel beter wat van haar verwacht wordt. Zo start 
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ze met alle drankblikjes in de pmd- zak te doen. Als deze klus geklaard is, krijgt ze de 

volgende opdracht en legt ze alle schoolboeken op een stapeltje op de hoek van haar 

bureau. Op deze manier blijven de opruimtaken overzichtelijk en verdwijnt de echte 

rommel binnen de kortste keren uit haar kamer. Haar speelgoedpaarden komen meteen 

veel beter tot hun recht, waardoor Hanne meer overzicht krijgt als ze ermee wil spelen.

Hannes moeder ziet nu een gezellige en praktische meisjeskamer in plaats van een 

ruimte vol rommel en vuil. Als laatste stap krijgen alle spullen een vaste plaats, zodat 

de orde bewaard blijft. En wat er echt niet thuishoort, verdwijnt meteen in de daarvoor 

bestemde vuilnismand.

1.4.2 Onduidelijke communicatie

Omschrijving

Via communicatie, op welke manier dan ook, brengen mensen elkaar 
een boodschap over en kunnen ze in dialoog gaan. Als de boodschap door 
omstandigheden niet juist overgebracht wordt, kan dit voor veel proble-
men zorgen. Naast de woordkeuze en de intonatie is communicatie, zowel 
spreektaal als lichaamshouding, dé basis om een boodschap te begrijpen of 
een opdracht tot een goed einde te brengen.

Mensen met autisme vinden het zelf ook vaak lastig om te communiceren 
met anderen. Ze geven niet of weinig aan hoe ze zich voelen of wat ze den-
ken. Anderen kunnen dit enkel proberen af te leiden uit hun gedrag, maar 
dan moet je de persoon in kwestie al goed aanvoelen.

Gevolgen

 � Bij onduidelijke communicatie wordt de onderliggende boodschap niet 
begrepen en reageren mensen vaak verkeerd.

 � Doordat mensen met autisme onvoldoende de samenhang tussen gebeur-
tenissen of opdrachten zien, kunnen zij extreem reageren op situaties. 
Vaak ligt een storing in de communicatie aan de basis van hun onver-
wacht buitensporig gedrag.
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 � Dubbelzinnige boodschappen zoals beeldspraak en ironie worden vaak 
niet begrepen door een gebrek aan verbeelding.

 � Hulp vragen aan anderen blijft moeilijk, waardoor bepaalde problemen 
onopgelost blijven.

Oplossingen

 � Praat vriendelijk, maar beslist.
 � Benoem concreet wat je bedoelt.
 � Gebruik korte zinnen.
 � Geef één boodschap tegelijk.
 � Geef nieuwe informatie met mondjesmaat.
 � Spreek in uitersten om het verschil goed aan te tonen.
 � Spreek op neutrale, verlaagde toon. Dit is geruststellend.
 � Beperk zoveel mogelijk lichaamstaal, vertel duidelijk wat je bedoelt.
 � Pas je spreektempo aan zodat er voldoende tijd is om alle informatie te 
verwerken.

 � Praat altijd met hetzelfde stemvolume.
 � Vermijd ironie of sarcasme.
 � En ook hier: visualiseer indien nodig.
 � Als een boodschap mondeling overbrengen moeilijk is, kan je altijd vra-
gen om de boodschap op te schrijven.

Gwendoline vertelt

Felix is druk bezig zijn opruimopdrachten stap voor stap af te werken. Soms is dat niet 

zo eenvoudig en dan is er niets op tegen om als begeleider zelf even mee te helpen. 

Mensen met autisme vragen immers niet altijd zelf om hulp.

Als ik zie dat Felix het niet zo goed weet tijdens de derde opdracht, merk ik dat zijn 

gezicht helemaal rood aangelopen is en het zweet op zijn voorhoofd staat. Het is 

duidelijk dat hij het erg warm heeft. Ik vraag waarom hij zijn dikke wollen trui niet uitdoet. 

Hij zei dat ik bij de start gezegd had zijn jas uit te doen en aan de kapstok te hangen. Dat 

had hij ook gedaan. Ik had echter niet gezegd dat hij ook zijn trui mocht uitdoen …
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Gwendoline vertelt

Logisch! Nietwaar?

Bij het zoeken naar een ideale plaats, zoek ik als opruimcoach eerst uit wat logisch is 

voor jou. Zeker bij mensen met autisme is het niet evident om altijd meteen mee in hun 

gedachtegang te zijn. Zij denken vaak anders. Soms veel logischer dan ik. Toch probeer 

ik er altijd op te letten dat de dingen voor dagelijks gebruik zeker binnen handbereik en 

liefst op ooghoogte staan.

Een broodrooster ga je niet elke morgen uit een kast in de garage halen. Die zet 

je gewoon op je aanrecht. Wil je daar liever niets op, dan zet je het vooraan in de 

keukenkast waar je er snel bij kan. Een fondueset die je misschien maar één keer per jaar 

nodig hebt, kan je wel achteraan in de kast of in de garage bewaren. Op het moment dat 

je gaat fonduen, doe je sowieso wel even de moeite om het toestel uit de kast te halen.

Geef jezelf ook de tijd om een nieuwe situatie uit te proberen. Zo verschoof ik ooit samen 

met Liesbeth alle kasten en hadden we voor al haar spullen een logische en vaste plaats 

voorzien.

Bij de volgende opruimbeurt durfde ze me amper zeggen dat ze toch enkele 

veranderingen had aangebracht. Zij dacht dat ik dat niet fijn zou vinden en schrok toen ik 

heel enthousiast reageerde. Zulke reacties wil ik net bereiken: mensen die beginnen na 

te denken en dan handelen in functie van hun eigen gemak.
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 NETJES OP ORDE

ORGANISEREN VAN RUIMTEN EN SPULLEN

6.1 Bepaal de functie(s) van de ruimte
6.2 Houd platte oppervlakken leeg
6.3 Logische en vaste plaats
6.4 Vul drie vierde van je kast
6.5 Kleding selecteren
6.6 Bekijk elk voorwerp apart en beslis snel
6.7 Opbergtechnieken volgens behoefte en plaats
6.8 (On)zichtbaar
6.9 Eigen inbreng
6.10 Verticaal sorteren

6.1 Bepaal de functie(s) van de ruimte

De kamerindeling is van grote invloed op de manier waarop mensen met 
autisme deze ruimte beleven. De meeste kamers hebben verschillende 
functies. Deel daarom elke ruimte op een overzichtelijke manier in, waar-
door deze functies duidelijk worden. Benoem ze eventueel door ze te 
visualiseren. Dit kan door een papier met de functie op de juiste plaats aan 
de muur te hangen.
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Organiseren Van spullen en ruimtes

 PRAKTISCH

Voor we startten aan het ordenen van de woonkamer, schetste ik de opper-

vlakte van de woonkamer. Myrthe vertelde me wat ze allermaal deed in deze 

ruimte: tv- kijken, eten, tekenen, bezoek ontvangen en vooral veel lezen. 

Zoals de meeste mensen had zij een zitruimte en een eettafel. Er was ook 

een klein bureautje. Deze delen duidden we aan op het plan. Het viel met-

een op dat Myrthes strips een belangrijk plekje in de woonkamer moesten 

krijgen. We hertekenden ons plan, zodat er ook een leeshoek met bijho-

rende boekenkast voorzien werd. De strips die tot dan over verschillende 

ruimtes verspreid lagen, kwamen allemaal samen in de boekenkast bij het 

leeshoekje. Myrthe heeft nu overzicht over haar collectie en een leeshoekje.

 TO DO

Noteer bij elke ruimte in huis welke functies ze heeft. Let op, een kamer 

dient vaak voor heel andere doeleinden dan louter degene die de naam aan-

geeft. Door de functies per ruimte te benoemen, kan je tijdens het opruimen 

veel gemakkelijker per kamer aan de slag gaan. Spullen horen ook bij een 

bepaalde kamer en moeten daar een vaste en logische plaats krijgen.

Bijvoorbeeld: in de woonkamer is vaak een eethoek en een tv- hoek voor-

zien. Maar ook een leeshoekje, een bureau, een naaihoekje of andere 

functies kunnen een plaatsje krijgen in deze ruimte.

Woonkamer:

Keuken:

Badkamer: 

Slaapkamer:

Berging:

Garage:

Hal:

Zolder:

Kelder:

Andere:
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