
 

 

PERSBERICHT 

Kwaliteitskeurmerk voor opleiding Professional Organizers  

Gouda, 4 maart 2015 – Bij de School voor Organizing kan de vlag uit. Het bestuur van de Stichting Post 

Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) verleende onlangs het predicaat ‘registeropleiding’ aan de 

Leergang Senior Professional Organizer.  

Volwassenwording beroepsgroep  

Voor directeur Martine Vecht een mijlpaal. ‘Voor onze beroepsgroep zijn er maar weinig mogelijkheden om 

je te professionaliseren. Voorheen zochten vakgenoten hun toevlucht tot coachings- en 

psychologieopleidingen. Organizing betekent immers zoveel meer dan het anderen helpen met opruimen. 

Ik zie de erkenning van de opleiding als een grote stap richting de volwassenwording van onze 

beroepsgroep. Niet alleen is er nu een alternatief, dankzij dit keurmerk kan de opleiding zich meten met 

andere Post HBO opleidingen voor professionals.’  

Unieke 1-op-1 begeleiding 

Organizers worden ingeschakeld als het organiseren van tijd, taken, informatie, spullen of papieren 

moeizaam gaat. Uniek is de intensieve en meestal kortdurende 1-op-1 begeleiding op de werkplek of thuis, 

waarbij de organizer organizingtechnieken aanleert, patronen helpt doorzien, gedragsverandering 

ondersteunt en praktische problemen helpt aanpakken.  ‘Als preventiemaatregel is organizing opvallend 

effectief ,’ zegt Vecht, ‘wie goed kan plannen en organiseren, ervaart meer controle en is daardoor beter 

weerbaar tegen stress.’  

Persoonlijke begeleiding effectiever  

In de Leergang Senior Professional Organizer leren organizers hoe je klanten effectief begeleidt bij het 

realiseren van praktische veranderwensen. De opleiding is ook interessant voor bedrijven die zelf 

organisatorisch capabele medewerkers tot organizer willen laten opleiden.  

‘De meesten mensen houden zoveel ballen in de lucht dat de persoonlijke begeleiding van een professional 

organizer meer oplevert dan het lezen van tien zelfhulpboeken of het volgen van een 

timemanagementtraining, waarna je alsnog zelf moet uitproberen wat voor jou werkt,’ zegt Vecht. ‘Ik 

verwacht dat dan ook er steeds meer vraag zal komen naar dergelijke individuele ondersteuning.’ 

 

Meer informatie over de opleiding of afgestudeerde senior professional organizers vindt u op 

www.schoolvoororganizing.nl. 

 

 

www.schoolvoororganizing.nl


 

Voor de redactie: 

De School voor Organizing is een opleidingsinstituut voor professional organizers met als missie de 

professionaliteit van de beroepsgroep te vergroten. Naast de Leergang Senior Professional Organizer 

verzorgt het instituut themadagen over diverse onderwerpen. 

 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen aan info@schoolvoororganizing.nl of contact opnemen met 

Martine Vecht, 06-19012626. 
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