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Lekker opgeruimd in je huis en hoofd
Na het lezen van het boek ‘Doe je droombaan’ wilde
Marieke van Slooten (46) van haar passie haar werk
maken. “Ik houd van opruimen en organiseren dus
besloot ik het roer om te gooien.” Marieke volgde de
opleiding voor huishoudcoach en ging aan de slag
met haar bedrijf Perfect Planning.
In deze drukke tijden dat we allemaal tienduizend
dingen tegelijk willen doen, is het voor mensen soms
lastig om hun huis op orde te hebben. Ooit was er in
elk huishouden een huisvrouw die zorgde dat alles op
rolletjes liep. Dat is veranderd. De meeste mannen en
vrouwen werken en de rolverdeling in huis is lang niet
altijd helder. “Een goed voorbeeld is één van mijn eerste klanten. Dit was een moeder met twee kinderen en
de derde onderweg met daarnaast een eigen bedrijf.
Zij houdt van een opgeruimd huis, maar door de chaos wist zij niet waar ze moest beginnen en dreigde ze
de controle te verliezen. Ze wilde de aandacht aan haar
bedrijf blijven besteden, dat betekende dat ze extra zou
moeten letten op planning, organisatie en structuur.
Hiervoor riep ze mijn hulp in”, aldus Marieke.

‘Ooit was er in elk huishouden
een huisvrouw die zorgde
dat alles op rolletjes liep.
Dat is veranderd’
Ook na een ziekte, scheiding of na het overlijden van
een dierbare kan er plotseling of tijdelijk een achterstand in het huishouden ontstaan. Het is dan fijn om
samen een nieuw begin te maken zodat er weer ruimte
in het hoofd ontstaat en men weer actief aan de gang
kan gaan. “Het mooiste van dit werk is om te zien hoe
iemand opbloeit. Het gezegde ‘een opgeruimd huis is
een opgeruimd hoofd’ is wat dat betreft echt waar.”
Met Perfect Planning wil Marieke ervoor zorgen dat
het dagelijks leven weer een stuk plezieriger wordt. “In
overleg gaan we samen aan de slag, we ruimen op en
zorgen dat er weer orde is.”
Perfect Planning is voor veel klussen inzetbaar. Bij
verhuizing, scheiding of overlijden meehelpen met het
uitzoeken van spullen, coaching en structuur aanbrengen in het huishouden of simpelweg flink opruimen.
Perfect Planning werkt in het Gooi, Eemland en omstreken.

‘Het mooiste van dit werk
is om te zien hoe iemand
opbloeit. Het gezegde ‘een
opgeruimd huis is een
opgeruimd hoofd’ is wat dat
betreft echt waar’
Iedereen kan een vrijblijvend gesprek
aanvragen. Meer informatie is te vinden op:
www.perfectplanning.nl
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