
Ruimte & Rust 
BEWUSTWORDINGSPRAKTIJK VOOR RUIMTE & RUST IN HUIS EN ZIEL

Life is Simple when Organized! 

Master Traject Organizen  
Mijn naam is Veerle Polfliet en ik heb me als mindset- en opruimcoach gespecialiseerd 
in het brengen van Ruimte & Rust in huis en ziel.  
Het is mijn passie om ondernemende en leidinggevende vrouwen te inspireren om 
Ruimte & Rust te ervaren in hun huis en in hun ziel zodat ze ten volle hun mooiste leven 
leven en hun dromen kunnen realiseren.  
Door Ruimte te maken ervaar je Rust. Ik gun het je van harte! 
Ik zie ‘opruimen’ echt wel in een breder perspectief, maar dat begreep je al, niet? 
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Ben je moe van het gevoel … 

• Voortdurend gehaast en gestrest te lopen? 

• Uitgeput omdat je geest nooit ‘afslaat’ van je werk?  

• Dat je kostbare tijd misloopt met de mensen van wie je houdt? 

• Versmacht omwille van de vele TO DO’s? Alleen al het kijken ernaar wilt dat je 

meteen gaat lopen. 

• Schuldig voelen als je eens ‘niks’ doet? 

• Teleurgesteld dat je je niet kan 

concentreren omdat je steeds wordt 

afgeleid? 

• Verslagenheid omdat je steeds weer de 

behoeften van andere mensen boven 

jezelf plaatst? 

• Beschaamd over de hoeveel tijd je verspilt 

op Social Media? 

• Gefrustreerd omdat als je iets dringend nodig hebt, dat je het niet kan vinden? 

• Gejaagd door de stroom van mails die je elke dag te verwerken krijgt? 

• Het bos door de bomen niet zien in je administratie en digitaal overzicht? 

• Ontmoediging en energieverlies door het teveel spullen in je huis en/of kantoor? 

• Geen keuzes kunnen maken, altijd maar twijfelen? 

• Dat je dingen gaat missen? Fear of Missing Out?  

• Gedemotiveerd omwille van je perfectionisme en alweer…. Uitstelgedrag? 

• Alsof er geen plezier is in je leven? 



Je bent niet alleen! 

Als je je vaak leeg, afgeleid en overbelast voelt dan is het tijd om daar iets effectief aan 

te doen! Niemand anders dan jijzelf kan daar iets aan doen. Goed nieuws: zelfs een 

minimale ‘opgeruimde’ mindshift kan al positieve verandering brengen. 

Het is geen geheim dat de meeste mensen verdrinken in een overvolle agenda, 

afleiding en onderbrekingen. Geen tijd nemen voor rust en ontspanning. Niet weten 

welke keuze te maken of welke hun prioriteiten zijn. Werken in een chaotisch digitaal 

platform met een constant ontplofte mailbox. Leven en werken met té veel spullen en 

rommel rondom hen, wat onbewust op hen weegt.  

Een zegswijze hanteren (op z’n West Vlaams) van “Altijd Deure Doen!” … 

We worden geleefd en meegezogen in onze veeleisende maatschappij en denken dat 

het zo moet zijn.  

De oplossing 

Is niet proberen meer gedaan te krijgen in je 

agenda. Hulpmiddelen of apps te kopen die je 

zogezegd productiever maken.  

Het gaat om het ander soort denken, een 
nieuw paradigma, dat zich richt op de juiste 

dingen gedaan krijgen, de juiste aandacht voor 

jezelf, de juiste prioriteiten kennen, de juiste 

dingen in je leven. En al de rest moeiteloos 

negeren. Dat is Ruimte & Rust in je huis en in je ziel creëren. 

Zielerust of gemoedsrust noem ik het graag.  



Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zal je altijd krijgen wat je 
altijd hebt gekregen.  

Dat is gewoon zo. 

Om je mooiste “opgeruimde’ leven te leiden dat JIJ wilt , moet je anders denken, 
plannen en je gedragen. Bewuster zijn van wat je toelaat in je leven. Opruimen van 
alle gedachten, gedragingen, to do’s, spullen die niet bijdragen tot jouw wel-zijn. 

Met vallen en opstaan heb ik geleerd dat ‘OPRUIMEN’ de sleutel is om effectief mijn 

aandacht en mijn energie te beheren. Ik voel me gepassioneerd in mijn werk en missie. 

Bijgevolg voel ik mij gelukkiger in het leven staan. Ik geniet van een liefdevolle relatie 

met mijn partner Ron. Ik ervaar zingeving, ik weet en maak tijd voor wat écht belangrijk 

is en ervaar Ruimte in mijn huis en Rust in mijn hoofd, en mijn ziel.  

Ik ben echter geen supervrouw. Ik doe een auto-immuunziekte, heb mijn ménage, de 

was, de plas te doen, ik wil gezond koken, etentjes organiseren, reizen, ik wil mijn 

familie en relaties onderhouden, .. en ik vecht tegen angsten en twijfels mogelijk net 

zoals jij.  

Daarom heb ik mijn eigen ‘opruim’ methodiek ontwikkeld.  

Het gaat niet enkel over het opruimen van spullen, je tijd 

efficiënt beheren, je digitaal overzicht op punt stellen en 

zodoende (al of niet) rust in je hoofd hebben. Het helpt 

wel, doch één schakel wordt hierin vaak vergeten.  

Je mindset! Hoe zitten die ‘opruim’ kronkeltjes in je 
brein?  



In mijn MASTER TRAJECT ORGANIZEN leer ik je je mooiste 
‘opgeruimde’ leven te creëren! Waarbij je kan genieten van … 

• Grip op je eigen tijd, baas over agenda  

• Een mailbox die voor je werkt en niet tegenwerkt 

• Digitaal overzicht, conform jouw leven en bedrijf 

• Dingen gedaan krijgen zonder stress 

• Helderheid in je doelen zowel privé als op je werk 

• Minder spullen, maar wel dé mooiste, nuttigste en deze die je vaak gebruikt 

• Meer tijd voor jezelf, je partner, je kinderen 

• Een systeem waarbij je alles moeiteloos opgeruimd houdt 

• Positieve overtuigingen die je helpen je goed te voelen 

• Meer zelfvertrouwen, meer energie, meer vitaliteit  

• De dingen doen die ertoe doen, niet oppervlakkig, maar met voldoening 

• Harmonie en innerlijke rust 

• Gemakkelijk ‘nee’ zeggen, niet op alles meteen ‘ja’ zeggen, zonder schuldgevoel 

• Een weten wat voor jouw het allerbelangrijkste is en hierbij je doel voor ogen 

houden  

• Goedgezind en luchtiger in het leven staan 

• Tijdig kunnen relativeren en detecteren mocht je toch weer in oude patronen vallen  

• Zonder uitstel, in flow en focus, je ding doen 

• Een realistische planning kunnen maken  

• Ruimte in je huis en op je werkplek  

• Rust in je hoofd en dankbaarheid  



Hoe doen we dat praktisch? 

-   Dit Master Traject Organizen is een combinatie van 5 LIVE groepssessies en  

-   Tussentijdse ZOOM back-up & behapbare opdrachten  

-   De groep hou ik bewust klein met een maximum van 8 deelneemsters, die   

      gemotiveerd en geëngageerd zijn om hun mooiste opgeruimde leven te creëren. 

-   Duur? Het traject duurt ongeveer 3 maanden. 

-   Datums en timing? Check de website   

-   Locaties? Check de website  

-   Investering in jezelf aan de aantrekkelijke prijs: 850,00 all-in, excl. btw  

-   We werken rond 5 modules (Is niet fixed op datum, overlappen elkaar ook) 

Module 1  Hoe is de situatie nu? Mindset - Intentie - Rust in je hoofd 

Module 2  Doel(en) - Jezelf op de agenda  

Module 3  Bepaal jij je agenda of zijn het de anderen 

Module 4  Digitaal overzicht - Administratie op orde - Mail aanpak 

Module 5  Jij en je spullen - emotioneel geladen spullen  



Laten we ook even de voordelen bekijken van een groepstraject 

 

Verbinding! 

Omdat je deel uitmaakt van een kleine 

(gelijkgestemde) groep zal je je meer 

verbonden voelen. Dat zorgt er ook voor 

dat je hoort en ziet dat je niet alleen bent 

met je twijfels en je angsten. Door deel 

uit te maken van een groep ben je ook 

meer gemotiveerd om daadwerkelijk actie 

te ondernemen, want je voelt je 

ondersteunt door de andere dames. 

Inspiratie! 

Ik hou ervan jullie te inspireren en verhalen te delen. Doch je inspireert mekaar nog 

meer door het delen van jouw eigen verhaal en ook door de vragen die in de groep 

gesteld worden. Je bent getuige van de stappen die de anderen zetten en 

onrechtstreeks wordt dan ook jouw intrinsieke motivatie gestimuleerd. 

Je leert meer! 

Het is niet enkel ik die mijn kennis deel, maar in groep ga je vooral ook veel van elkaar 

leren. We zijn ‘spiegels’ voor mekaar en steken daarbij héél wat op van mekaar! 

Ondersteuning! 

We blijven in contact met elkaar ook naast de sessies, via chat en via onze korte Zoom 

back-ups. Dat zorgt ervoor dat we mekaar ondersteunen, dat we elkaars ‘stok achter de 

deur’ zijn.  



“Om ergens te komen moet je eerst besluiten niet te blijven waar je 
bent.” 

Lijkt het jou fantastisch om je mooiste 

'opgeruimde' leven te leven? En wil je daarmee 

van start gaan in een klein gezelschap?  

Neem actie en schrijf je in! 

veerle@ve-consult.be of via de website  

Ik zie ernaar uit! 

Veerle 

P.S.: lukt het je nu niet? Schrijf dan je in op de 

wachtlijst en wordt als eerste op de hoogte 

gebracht van nieuwe datums!  
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