
Een professional organizer  
helpt u weer grip op zaken te krijgen

Professional organizers zijn specialisten in 
het aanbrengen van structuur in de breedste 
zin van het woord. Een professional organizer 
begeleidt en adviseert bij het creëren van orde 
en overzicht in tijd en ruimte.
Op de werkvloer is de professional organizer 
de coach voor het creëren van overzicht op tijd 
en taken, werkprocessen, digitale en papieren 
informatie en de fysieke werkruimte. Hoe kunt 
u uw tijd zo effectief mogelijk gebruiken, zodat 
u toe komt aan de wezenlijke zaken en zich 
niet gehaast voelt? Hoe kunt u uw spullen of 
informatie zo beheren dat u alles snel kunt 
vinden met een gevoel van overzicht en orde?
De professional organizer vindt in samenspraak 
met u een antwoord op deze vragen.

Structuur in tijd, taken en ruimte
Het resultaat is concreet: een opgeruimd bureau 
zonder stapels papier, een goed werkende 
agenda en een vlotte afhandeling van taken, 
post of e-mail. Het belangrijkste is echter dat de 
kwaliteit van uw werk en leven toeneemt.

In het bedrijfsleven richt de 
professional organizer zich op efficiënte 
werkprocessen zoals:
  timemanagement
  het structureren van informatie en 
   het effectief verwerken van allerhande 

informatiestromen, zoals e-mail
  het structureren van workflowprocessen 
   bijdragen tot samenwerken en 

werkoverleggen

Ook bewijzen professional organizers 
hun waarde bij: 
  het adequaat inrichten van ruimtes 
   het opzetten van nieuwe digitale of papieren 

archiefstructuren 
   het vlot toegankelijk maken van 

de belangrijkste instrumenten en 
informatiebronnen in het werk

  kennismanagement
   samenwerkingsvraagstukken en  

aansturingsvragen

Professional organizers dragen hun 
kennis en vaardigheden over en 
werken aan gedragsverandering

Vaak worden professional organizers 
ingeschakeld bij:
  werkdruk en stress 
  onhanteerbare archieven
  als vormen van samenwerking stagneren
  inefficiënte werkgewoonten
   versterking van kennis en vaardigheden bij 

Outlook, emailgebruik
  het indelen van werkzaamheden 
  bedrijfsverhuizingen
   ombuigen van vaste werkplekken naar 

flexwerkplekken
  re-integratie na langdurige afwezigheid
  uitvalpreventie
  coaching in het algemeen

Binnen de particuliere markt zijn 
professional organizers werkzaam als 
specialisten in het aanbrengen van 
structuur, orde en overzicht. 

De resultaten zijn:
  meer rust 
  meer overzicht 
  meer planningsvaardigheden 
  meer tijd over voor kerntaken 
  minder overwerk 
  betere samenwerking 
  minder tijd kwijt aan zoeken
  toegankelijke archieven



De NBPO spant zich in om de kwaliteit 
van de uitoefening van het beroep door
de aangesloten organizers te bewaken 
en te verbeteren. Zij organiseert 
daarvoor interne scholing en ontwikkelt 
beroepscodes en kwaliteitsprotocollen. 
Daarnaast geeft zij voorlichting en 
informatie over het beroep en daaraan 
verwante activiteiten.
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Wat kan een 
professional 
organizer 
voor uw bedrijf 
betekenen?

Wilt u meer weten?  
Wilt u zaken in uw eigen 

leven of werk beter 
organiseren?

Kijk op www.nbpo.nl  
voor een aangesloten 
professional organizer  

bij u in de buurt.
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