
TIPS

Aan de orde
Een huis dat op een binnenspeeltuin begint te lijken. Tieners 
die de weg vinden naar de voorraadkast, maar niet naar de 
wasmand. Leuningen, stoelen en lades die een vergaarbak zijn 
voor de geenzinomietséchtwegteleggenspullen van de 
kinderen (én je partner). Dankzij de tips van Billielezers en 
opruimcoach Nele Colle blijft je huis voortaan wel netjes. 

tekst Lien Lammens

Lise: “Ik hou van orde, maar dat hebben 
mijn huisgenoten van een en vijfendertig 
niet zo begrepen. Om chaos voor te zijn, 
doe ik in aan instant opruimen. 
Elke dag snel een kwartiertje door het 
huis om de grootste rommel weg te 
krijgen en om lokale uitbraken – lees: 
random hoopjes kleren en speelgoed die 
her en der ontstaan – in de kiem te 
smoren. Want niets is zo vervelend als je 
weekend beginnen met urenlang puin 
ruimen. Wat ook helpt is alles in huis 
een plaatsje geven, en desnoods als een 
gek alles te labelen. Ja, er is hier zelfs een 
mandje met autootjes en een lade met 
slabbetjes.” 

Koen: “Ga nooit met lege handen de 
trap op of af, dat is bij ons de huisregel. 
Wij wonen nu wel op vier verdiepingen, 
dus bij ons is dat nog iets relevanter dan 
in een appartement.”

Mireille: “Plaats aan de achterdeur een 
kast waarin je schoenen, jassen en boe-
kentassen kan opbergen. Zo stapelen ze 
zich niet op net voor de deur waar je er 
ook nog eens over kan vallen.”

Gunter: “De kamer van de kinderen is 
wel degelijk hun kamer. Ik poets alles, 
behalve als er in hun kamer wat op de 
grond ligt. Of afhankelijk van mijn hu-
meur, gooi ik alles wat op de grond ligt 
op hun bed. Ze grommelen dan wel even 
als ze hun volle bed zien, maar de vloer 
is tenminste proper.”

Bea: “Was enkel de kleren die in de 
wasmand liggen en niet die ernaast. 
Als je tieners dan op zoek zijn naar hun 
favoriete jeans, die ze naast de wasmand 
op de grond gooiden, zullen ze teleurge-
steld zijn. Maar ik ben er zeker van dat 
ze de volgende keer ín de wasmand ligt.” 

An: “Mijn tweelingdochters van zeven 
jaar waren zeer slechte opruimers: het 
leek wel alsof ze de wil om te leven verlo-
ren zodra het speelgoed richting kast 
moet. Plots stak een onverklaarbare ver-
moeidheid de kop op: ze waren dan echt, 
echt héél moe hoor, en verzetten soms 
letterlijk geen poot meer. Zij hingen op 
de grond, ik veranderde in een furieuze 
moeder … veel drama voor niets. Sinds 
enige tijd zet ik een opruimwekkertje: 
de meisjes krijgen pakweg tien minuut-
jes om op te ruimen, afhankelijk van 
hoeveel rommel er ligt. Wat na het wek-
kersignaal nog ligt te slingeren, ver-
dwijnt een weekje de kelder in. Streng, 
maar wel effectief. Nu ze zelf verant-
woordelijk zijn, ruimen ze vlotter op.”

In de wasmand
Set van 2 (was)manden,

49 euro, bij Made 

De koffer induiken
Opbergkoffers met deksel, 

69,99 euro per stuk, La Redoute

Wat niet weg is, is gezien
Rotan opbergmand, 39,99 euro, 

H&M Home

Zet de wekker
Groen wekkertje, 18,95 euro

van Karlsson, bij de Bijenkorf

In het (winkel)mandje
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Magda: “Houd twintig minuten voor 
tv-tijd een opruimrondje met het hele 
gezin. En dan bedoel ik dat ook de part-
ner zijn of haar steentje moet bijdragen. 
Pas als de was in de wasmand zit, de tafel 
afgeruimd is … gaat de televisie aan.”

Annie: “Kinderen hebben tegenwoordig 
echt veel speelgoed dat ze onmogelijk 
allemaal tegelijk gebruiken. Leg een 
beperkte selectie in de speelhoek en stop 
het overige speelgoed netjes weg in kas-
ten of dozen. Wissel het speelgoed elke 
week: niet alleen blijft je huis ordelijk, 
voor de kinderen zal het lijken alsof ze 
elke week wat nieuws krijgen.” 

Sleurwerk
Mand met hengsels, 19,95 euro, 

Dille&Kamille

Rommelpoef
Opbergpoef, 19,99 euro,

Casa

Drie in één
Opbergdoosjes, 9 euro voor 

3 stuks, Hema

Jassenboom
Kapstok, 159 euro,

bij Weba

● “Houd het opruimen zo simpel mo

gelijk, zeker als je kleine kinderen in 

huis hebt. Werk met labels en picto

grammen zodat kinderen het zelf ook 

begrijpen. En groepeer het speel

goed: poppen bij de poppen, blokken 

bij de blokken … Het principe van de 

kleuterklas, dus.” 

● Zorg dat opruimen niet alleen sim

pel maar ook toegankelijk is. “Het is 

voor kinderen veel gemakkelijker om 

bijvoorbeeld de blokken gewoon in 

een open bak te gooien die in de 

speelhoek staat dan een deur te moe

ten openen, een doos te nemen, die 

te vullen en sluiten om weer naar een 

andere kamer te brengen.” 

● Kies voor vaste opruimmomenten. 

“Bijvoorbeeld net voor het televisie

kijken, net voor het eten … Dan zet je 

er ook een beetje druk achter en volgt 

er een vorm van beloning. Door een 

gewoonte te creëren, wordt het oprui

men ook niet meer in vraag gesteld.” 

● Baken een speelgoedhoek af. 

Speelgoed heeft namelijk de magi

sche eigenschap om zich te verme

nigvuldigen. Trek letterlijk een lijn, bij

voorbeeld van die kast loopt de speel

hoek tot die andere hoek. En beperk 

de instroom. Op die plank moeten alle 

spelletjes passen. Kan het er niet 

meer bij? Dan moeten er keuzes ge

maakt worden. Is de poppenbak vol? 

Dan zal er afscheid genomen moeten 

worden van eentje.”

Zo doet opruimcoach Nele Colle dat
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