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Disclaimer 
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de 
juistheid van de hierin opgenomen informatie. De auteur en haar 
onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk 
gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de 
informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico’s op elk 
letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd 
dat komt door het gebruiken van welke informatie dan ook in dit e-book.  
Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot 
info@opgeruimdoporde.nl. 
 



 

 
 
 
 

Inleiding e-book Ontspullen 
 
 
In dit e-book vind je suggesties voor een goede bestemming 
voor de spullen die je kwijt wilt. 
Zo krijgen die spullen een prima tweede leven. 
Het is geen theoretische verhandeling over opruimen en 
ontspullen in het algemeen. 
 
Het is een samenvatting van ideeën die ik in mijn werk als 
opruimcoach en tijdens mijn online opruimuitdagingen heb 
verzameld.  
Met de juiste input zie ik mensen, die eerst beweren niets te 
kunnen wegdoen, zeer enthousiast aan de slag gaan. 
Geïnspireerd omdat ze hoop krijgen, een uitweg zien uit de 
chaos. 
 
Met dit resultaat:  
“Ruimte in mijn huis geeft ruimte in mijn hoofd”. 
 
Hopelijk geven deze simpele suggesties je de moed om te 
beginnen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat wel.  
Want een voorwerp blijkt zoveel makkelijker los te laten als je 
weet dat een ander er nog iets aan heeft. 
 
Naast suggesties per voorwerp worden er een aantal online en 
offline manieren besproken om je spullen daadwerkelijk het huis 
uit te krijgen. 

Jij blij- zij blij! 

																				WWW.OPGERUIMDOPORDE.NL	



 

 
 
 
 

Over mij 
 
 
In de huidige maatschappij moet je veel vaardigheden bezitten, 
die we niet hebben geleerd op school. 
Denk aan opruimen, administreren en je tijd op een handige 
manier indelen. Sommige mensen kunnen dit van nature, 
anderen zijn minder georganiseerd geboren. 
 
Als professional organizer begeleid ik mensen die door de 
bomen het bos niet meer zien. Samen met hen zoek ik naar  
passende oplossingen. Dit kan zowel thuis als op het werk zijn. 
. 
Het teveel aan spullen, taken en e-mails in deze voortsnellende 
tijd vraagt om een oplossing. 
Ontspullen is daarbij een manier om prettiger en lichter te leven. 
 
Het uitgangspunt is hierbij dat het echt eenvoudiger kan dat 
organiseren en opruimen.  
 
Mijn slogan hierbij is “Goed genoeg is het nieuwe perfect.” 
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Over de FB-opruimuitdaging 
 
 

Op 1 dec. 2014 startte ik de opruimuitdaging ‘Opgeruimd naar 
2015’. In een besloten Facebookgroep deden we één ding per 
per dag de deur uit en bereikten we het nieuwe jaar. 
 
Maar we wilden verder. 
Helaas kon de naam alleen nog gewijzigd worden in 
‘Opgeruimd naar’ en onder die naam werd de groep 
voortgezet. Op 21 februari startte de volgende opruimronde, nu 
‘Opgeruimd naar de Lente’. Alle seizoenen zijn sindsdien voorbij 
gekomen en nog dagelijks melden zich mensen aan.  
 
Het doel is één voorwerp per dag de deur uit te doen, om te 
ervaren dat opruimen niet moeilijk of groots hoeft te zijn. 
 
De suggesties in dit e-book komen o.a. uit deze groep en ik 
bedank de deelnemers dan ook voor hun bijdrage en inspiratie. 
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Wat ontspullen met je doet 
 
 

Heidi: Ik denk nu vaak, waar stoor ik mij het meest aan, daar ga 
ik een blijvende oplossing voor bedenken. Door dingen weg te 
doen, of anders en overzichtelijker op te ruimen, breng ik meer 
structuur aan in mijn huis en leven, met dank aan de groep. Ook 
ben ik bewuster bezig met wat ik koop. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie: Door op te ruimen komt er weer meer focus in je 
leven, bewust en/of onbewust. Ik vind de groep inspirerend 
omdat er steeds nieuwe input is van nieuwe mensen. Het zorgt er 
bij mij in ieder geval voor dat het iets is waar ik me steeds 
bewuster van word. 
 
Marjolein: Het opruimen van spullen brengt rust in mijn hoofd! 
Door teveel spullen raak ik het overzicht kwijt en als ik dan ga 
opruimen krijg ik dat langzamerhand weer terug! De tips 
die Marjolijn op haar Facebook-pagina en haar website plaatst, 
laten mij goed nadenken over mijn situatie. Ben ik erg blij mee! 
 
Fieke: Je doet het voor een opgeruimd huis ( zonder overbodige 
spullen) en een opgeruimd hoofd ;-). 
 
Christianne: Door te ontspullen krijg je weer meer rust in je hoofd 
en zin in het leven. 
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Waar laat ik het? Hier   
 
 

Ansichtkaarten 
ü  Verkopen aan antiquairs of online 
ü  Inleveren bij kerkinactie.nl 
 
Babyspullen 
ü  Babyspullen voor het eerste levensjaar kunnen naar 

stichtingbabyspullen.nl of slimmeboefjes.nl 

Boeken 
ü  Weggeven bij de voordeur aan familie of bekenden 
ü  Weggeefkast aan de straat 
ü  Laat je boek “vrij” op een publieke plek, bookcrossing.nl 
ü  Verkopen via boekwinkeltjes.nl , bol.com, marktplaats.nl, 

booktrader.nl 
ü  Tweedehands studieboeken verkopen via bookmatch.nl of 

tweedehands studieboeken.nl 
ü  Het boekpunt op het CS Utrecht 
ü  Doneren aan Books4life.nl 
 
Brillen 
ü  Inleveren bij de lokale opticien 
ü  Opsturen naar eyeclarify.blogspot.nl of 

ophthalmologyworldwide.org of alleen de glazen opsturen 
naar theopticalfoundation.com 

ü  Zonder glazen voor verkleedkisten op school of BSO 
ü  Meegeven aan een postNL-bezorger voor hergebruik via de 

organisatie Packmee.nl 
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Waar laat ik het? Hier   
 
 

Cartridges 
ü  Doneren aan diverse goede doelen als Kika, stichting Aap, 

Kerk in actie en Cliniclowns 
 
CD’s 
ü  Tweedehands verkoop via bol.com 
 
Dekens       
ü  Dierenasiels 

Dia’s 
ü  Zorgcentrum? 

Filmapparatuur 
ü  Jan van Delft, tel. 0115-564257 
 
Foto’s 
ü  Verkoop aan antiquairs bij foto’s van vóór 1975, ook online 
ü  Gemeentearchieven 
ü  Evt. naar het nationaal fotomuseum Rotterdam 
ü  Negatieven hoeven niet ingeleverd bij klein chemisch afval 

Fotocamera’s 
ü  Cameramuseum Zierikzee, cameramuseum.nl 
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Waar laat ik het? Hier   
 
 
Flessendoppen 
ü  Inzamelen voor KNGF geleidehonden, geleidehond.nl 

Geld, oud Nederlands en buitenlands 
ü  Inleveren bij Kerkinactie.nl 
 
Gereedschap 
ü  Repair café 
ü  Activiteitencentra 
ü  Bij derde wereldland organisaties 
ü  Inleveren bij Gered Gereedschap, geredgereedschap.nl 

Hoorapparaten 
ü  Opsturen naar eyeclarify.blogspot.nl  
ü  Meegeven aan een postNL-bezorger voor hergebruik via de 

organisatie Packmee.nl 
ü  Inleveren bij de audicien 

Huishoudelijk textiel, linnengoed 
ü  Meegeven aan een postNL-bezorger voor hergebruik via de 

organisatie Packmee.nl 
ü  In sommige plaatsen is er een lokale textielinzamelaar die 

langs de straten komt, een soort lompenboer. 
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Waar laat ik het? Hier   
 
 
Kleding 
ü  Kledingbank in de buurt 
ü  Representatieve kleding kan naar dressforsucces.nl 
ü  Organiseer een kledingruilbeurs 
ü  Meegeven aan een postNL-bezorger voor hergebruik via de 

organisatie Packmee.nl 
ü  De bekende kledingzak aan de straat voor het Leger des 

Heils 
 
Knuffels 
ü  Speelgoedbank 
ü  Dierenasiel als hondenspeeltje 
ü  Vulling kan gebruikt worden door handwerk-, knutselclubs 
ü  De mooiste kan je misschien inlijsten ;-) 

Kraampakket 
ü  Inleveren bij inzamelpunt stichtingbabyhope.org 

Mobiele telefoon 
ü  Inleveren voor o.a. Stichting Aap, stichting Opkikker, 

Warchild 
  
Muziekinstrumenten 
ü  Inleveren bij leerorkest.nl 
 
Naaimachines 
ü  Doneren aan geredgereedschap.nl 
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Waar laat ik het? Hier   
 
 
Planten 
ü  Her en der in Nederland: plantenasiels voor kamerplanten 
ü  Grote bladeren te gebruiken in bloemstukjes 
ü  Sommige planten kunnen in de tuin gezet worden 
 
Postzegels 
ü  Inzamelen voor Kerkinactie.nl 
ü  Verkopen aan postzegelinkoper 

Radio’s 
ü  Radio’s tot het jaar 1955 kunnen naar het Witte’s museum, 

overleggen via de mail jwitte@zeelandnet.nl 
 
Taxus 
ü  Snoeiafval wordt in diverse gemeenten ingezameld, van half 

juni tot eind augustus, als grondstof voor chemotherapie 
tegen borstkanker, vergrootdehoop.nl 

Tijdschriften 
ü  Inleveren bij inzamelpunten van soulcollage.nl 

Vaasjes 
ü  Weggeven, gevuld met bosje bloemen J. 

Zaden 
ü  zadenvoorvoedsel.be 
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Hoe kom ik er van af? 
 
 
Inzameldoelen.nl  
 
Een goed vertrekpunt is de website van inzameldoelen.nl.  
Inzameldoelen is een platform die het je makkelijk maakt om een 
goede bestemming te vinden voor je spullen. Op een kaart op 
de website kun je een zeer groot aantal inzameladressen in 
Nederland vinden en zoeken naar een adres bij jou in de buurt. 
 
De organisaties op Inzameldoelen fungeren als ‘intermediair’, zij 
verzamelen goederen.  
Jij bent de schenker van goederen, je levert je spullen in bij dat 
goede doel. In een enkel geval kunnen spullen ook bij je thuis 
worden opgehaald. Vervolgens zorgen die organisaties ervoor 
dat jouw overbodige spullen terechtkomen bij mensen die het 
goed kunnen (her)gebruiken. 
 
Of ze verkopen spullen en de winst doneren ze aan goede 
doelen. 
Op de website kun je zoeken op woonplaats, maar ook op het 
soort in te leveren goed. 
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Hoe kom ik er van af? 
 
 
Weggeven vanaf huis 
 
Je spullen gratis aanbieden via Facebook of een website is een 
makkelijke manier. Op Facebook zijn diverse ‘gratis af te halen’ 
groepen. Deze zijn te vinden door in het zoekveld te zoeken naar 
je eigen woonplaats en ‘gratis’. 
Niet iedereen vindt het prettig als er vreemden aan huis komen. 
Als het om grote objecten gaat is het toch zeker te overwegen. 
Maak een goede afspraak over het ophaaltijdstip en zorg dat je 
op dat moment niet alleen bent. 
Het vervelende met ‘gratis afhalen’ is dat je nooit zeker weet of 
iemand wel langs komt. Je moet dan ook niet raar opkijken als 
de geïnteresseerde niet verschijnt. 
Via de websites gratisaftehalen.nl, gratisafhalen.nl, freecycle 
Nederland en marktplaats.nl kunnen goederen aangeboden 
worden. 
 
Weggeven aan bekenden kan natuurlijk ook. Stuur een bericht 
via e-mail, whatsapp of social media. Zet er wel direct bij tot 
wanneer men kan reageren. 
 
Of zet een grote doos bij de voordeur met spullen waar iedereen 
die aanbelt iets uit kan meenemen. 
Spreek ook dan met jezelf af hoe lang die doos daar zal blijven 
staan. 
 
Sommige kringloopwinkels of organisaties halen thuis goederen 
op. Informeer hier naar. 
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Hoe kom ik er van af? 
 
 
Zelf wegbrengen 
 
Zoek een goede locatie dicht in de buurt. 
Denk aan geefwinkels, musea, kledingbanken en alle adressen 
te vinden op de website van inzameldoelen. Deze opsomming is 
natuurlijk verre van compleet. Er zijn nog diverse particuliere 
initiatieven waar spullen worden ingezameld voor het goede 
doel. Vergeef me dat ik daar niet compleet in kan zijn. 
 
Verkopen vanaf huis 
 
Je hoeft je spullen natuurlijk niet weg te geven, vaak zijn er 
mensen die er nog graag voor betalen. 
Een advertentie plaatsen op marktplaats.nl is natuurlijk 
overbekend, maar een soortgelijke websites zijn 
tweedehandsnet.nl, speurders.nl, tweedehandsplek.nl. 
 
Opkopers komen aan huis om huisraad mee te nemen. 
 
Verkopen op straat en rommelmarkt 
 
De Koningsdagmarkt is natuurlijk overbekend, maar er worden 
veel meer rommelmarkten georganiseerd. Ze worden 
aangekondigd in de plaatselijke media en particulieren kunnen 
een eigen verkooptafel, -plek krijgen of huren. Kerken en 
sportverenigingen organiseren ook rommelmarkten. Daar 
kunnen je spullen ook een prima tweede leven krijgen. 
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Hoe kom ik er van af? 
 
 
Garagesale 
 
In Nederland is dit fenomeen nog niet zo bekend. 
Het is komen overwaaien uit Amerika waar men in en voor de 
garage grote hoeveelheden huisraad verkoopt. 
 
Op internet is het onduidelijk of je dit in Nederland zonder 
vergunning mag doen. Verkopen aan de openbare weg mag 
volgens mij alleen op Koningsdag. 
 
Maar je kunt natuurlijk wel in huis of in je garage veel spullen 
tegelijk uitstallen en kennissen en vrienden uitnodigen om langs 
te komen. Koppel het aan een verjaardag en je vangt twee 
vliegen in één klap. 
 
Dit is zeker een handige manier om snel veel spullen kwijt te 
raken voor een verhuizing. Weggeven of verkopen, het is aan 
jou.  
Soms is het gewoon nodig dat je op een zo gemakkelijk 
mogelijke manier zo veel mogelijk spullen kwijt raakt. 

																				WWW.OPGERUIMDOPORDE.NL	



 

 
 
 
 

Echt goed aan de slag? 
 
 

Doe dan mee aan de onlinetraining  
Begin met Opruimen en Ontspullen! 

 
 
In dit e-book lees je allerlei ideeën en voorbeelden om van je 
spullen af te komen.  
Maar je zult het opruimen nog wel zelf moet oppakken. 
 
Ben je  al vaker begonnen en is het je tot nu toe niet gelukt om 
die droomkamer te realiseren? 
 
Ben je op zoek naar een gestructureerde aanpak, waarmee je 
telkens weer opnieuw in je huis aan de slag kunt? Gewoon stap 
voor stap doen wat er nodig is om je resultaat te behalen? 
 
Dan kun je je aanmelden voor de online opruimtraining Begin 
met Opruimen en Ontspullen. Al vele deelnemers gingen je voor 
en velen met een opgeruimde kamer als resultaat. 
 
Lees hier meer over de training: 
http://opgeruimdoporde.mijnecourse.nl/courses/ 
 
De training is zowel individueel te volgen, dat wil zeggen dat je 
start wanneer het je uitkomt of in een groep. 
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Bonus 
 
 

Als bonus ontvang je dit cadeau: 
 
 
 
 
 
 
Gratis deelname aan de opruimuitdaging ‘Opgeruimd naar’ op 
Facebook. 
 
Ontvang vier maal per jaar gedurende één maand inspiratie om 
één ding per dag je huis uit te doen. Eenvoudig en succes 
verzekerd. 
Aanmelding via info@opgeruimdoporde.nl 
 
 
 
 
 
Facebook  https://www.facebook.com/opgeruimdoporde.nl 
Twitter   https://twitter.com/OpgeruimdOpOrde 

   
 
 
Heb je nieuwe suggesties voor dit e-book? 
Stuur ze naar info@opgeruimdoporde.nl. 
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