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Kan jij wel een
frisse wind gebruken?
Je weet even niet meer waar te beginnen?
Je begint helemaal niet meer? Je bent
inmiddels een meester geworden in het
uitstellen? Je loopt achter de feiten aan?

bij je weg . Ik zorg voor overzicht in je
administratie, tijd én agenda. En ik help
je bij het nemen van beslissingen die je
moeilijk vindt.

Je baalt? Je hebt misschien zelfs wel een
schuldgevoel? Daar is helemaal geen
reden toe. Kom op, we got this!

Of ik nu met Windkracht 4, 6 of desnoods
met tornadokracht bij en met jou aan de
slag moet. Don’t worry. Ik rust niet voor
jij weer met een grote glimlach door het
leven gaat.

Wat jij nodig hebt is Windkracht Organizing.
Wat ik ga doen is met jou de boel even
opfrissen. Structuur aanbrengen. De
boel aan kant maken. En niet met een
opgeheven vingertje over hoe het allemaal
hoort. Kom op zeg, je hebt al genoeg aan
je hoofd. Je moet helemaal niks. En van
mij al helemaal niet!
Maar ik beloof je wel dat je leven er
ongelooflijk fijner, opgeruimder en relaxter
van gaat worden. Ik haal ergernissen
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Want dat,…. dat is Windkracht Organizing

Liefs,

Verhuizing

tijdgebrek

Wat de oorzaak
ook is;
er is nooit een reden om het
te laten zoals het is. Neem de
regie weer terug en laat mij

teveel aan spullen

Jetty,
Rosmalen

Organizing
en coaching

gezinsuitbreiding

je helpen de touwtjes weer in
handen te krijgen!

Dagelijks irriteerde ik mij aan de rommel in de keuken.
Wanneer ik het zelf opruimde was dit met een gezin
van korte duur. Door Marijke ben ik echt professioneel
geholpen. Ze denkt mee in het voordeel van ieder
gezinslid en in oplossingen. Mijn keuken is nog steeds
precies hetzelfde als na de Organizing. Ik geniet er iedere
dag weer opnieuw van!
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