
 
 
 
 
 
 

 
Een blog van Annelie Brummer van Goed Geregeld Organizing & Coaching 
 
“Je weet van tevoren nooit wat je kunt verwachten bij een eerste afspraak met een 
cliënt met hoarding gedrag.” 
 
Op een mooie donderdag in maart 2020 ga ik naar een nieuwe cliënt in de kop van 
Noord-Holland, we noemen hem voor het gemak Frits. Hij houdt enorm van het 
verzamelen van modelbouwdozen, tijdschriften, krantenknipsels en aanverwante 
artikelen om de modellen in elkaar te zetten. Zijn huis staat inmiddels van boven tot 
onder vol met modelbouwdozen, dozen met tijdschriften, archiefkasten vol knipsels en 
parafernalia.  
 
Zijn vrouw en kinderen zijn er inmiddels klaar mee en hebben hulp in geroepen. Deze 
hulp bestond uit een melding bij de gemeente die de GGD inschakelde. En daar werd 
Frits niet blij van. Zijn hobby is zijn leven. Aan de eettafel kun je niet eten omdat daar 
altijd hobbyspullen op staan. In de zitkamer staat een kast vol met (onafgemaakte) 
modelvliegtuigen en -auto’s en veel papieren. Ook de beide banken en de ruimte rond 
de salontafel liggen meestal vol.  
 
Ga je vervolgens de trap op naar boven dan kom je in zijn hobbykamer. Om die te 
bereiken moet je je overigens eerst nog langs op een gestapelde dozen op de overloop 
wringen. Als hier maar geen brand uitbreekt, denk ik. Als je in zijn hobbykamer 
binnenkijkt, dan moet je als het ware om de hoek kijken om een goede blik in zijn 
kamer te kunnen werpen. Ook deze staat namelijk vol met dozen, dozen en nog eens 
dozen. Er staan stellingkasten gevuld met modelbouwdozen, de ruimte voor de kasten 
is ook gevuld met dozen. Voornamelijk dozen gevuld met modelbouw items, maar ook 
veel verfpotjes, stickers, knipsels e.d. Ga je dan nog een trap op dan kom je op zolder 
en daar staan dan weer dozen vol met tijdschriften over modelbouw. Een mooie 
verzameling, ware het niet dat het hele gezin lijdt onder zijn verzameldrift. 
 
Aangezien ze een ontruiming niet zagen zitten, grepen ze de kans om met een 
Professional Organizer, gespecialiseerd in hoarding, aan de slag te gaan. En zo kwam 
zijn vrouw bij mij terecht. Ik gaf aan dat ik eigenlijk geen tijd had en het Covid-19 virus 
waarde net rond, zodoende was het ook niet veilig om samen te werken. Zijn vrouw, 
we noemen haar Jenny heeft doorgezet en bij de gemeente aangeklopt voor een PGB 
(persoonsgebonden budget).  
Ze kregen een jaar de tijd om het huis weer bewoonbaar, leefbaar en schoon te 
houden. Alleen redden ze het niet, haar man heeft nl. autisme en zij ADD en die 



combinatie is niet bevorderlijk voor het opruimen en het scheppen van orde in alle 
dozen.  
Gelukkig hebben ze allebei een baan, wat er wel voor zorgt dat ze niet veel vrije tijd 
hebben om op te ruimen. Frits doet zijn ‘stinkende’ best om op te ruimen en op 
donderdagmiddag kom ik en gaan we samen aan de slag. Inmiddels zijn we 10 
maanden verder en staat zijn hobbykamer nog steeds vol met modelbouwdozen, de 
ruimte voor de stellingskasten is inmiddels leeg. Je kunt nu zijn kamer in lopen, hij 
heeft zelfs weer ruimte gemaakt om te bouwen. Er staan nog wel dozen op de 
overloop, je kunt er nu echter goed langs. Beneden hebben we ook een grote slag 
geslagen, veel van de dozen zijn opgeruimd, verkocht of weggegeven. Jammer voor 
hem is dat er geen ruilbeurzen op het moment mogelijk zijn. Dan had hij nl. heel veel 
van zijn dozen kunnen verkopen, nu moeten we ze zo lang opstapelen. Wel doet hij 
dozen die niet compleet zijn weg, het liefst had hij die ook op ruilbeurzen verkocht 
tegen een lage prijs. Maar daar kunnen we niet op wachten. 
 
Binnenkort schrijf ik meer.., dit kun je lezen op mijn website: www.goedgeregeld.net 
onder het kopje ‘nieuws’.  
 
 


