
AN-NET helpt met structureel organiseren en opruimen
Annet Dries is Professional Organizer en be-
gon 15 jaar geleden met haar onderneming 
An-net. U kunt bij haar terecht voor het 
leegruimen van het (ouderlijk) huis of het 
opruimen van het huis voor bijvoorbeeld een 
verkoop. Het op- en ontruimen van een huis 
is een intensief proces, maar voor Annet is 
het als een leggen van een puzzel.

 
‘Mensen helpen met opruimen en structuur 
aanbrengen, dus heel praktisch bezig zijn, dat 
is echt helemaal mijn ding vertelt Annet. In het 
begin waren het wat kleinere projecten, zoals 
het opruimen van bijvoorbeeld een kamer. Later 
kwam ik in contact met een makelaar in Rotter-
dam, waar ik toen woonde, en die schakelde mij 
in om een heel huis te ontruimen. 
En dat is wat ik nu voornamelijk doe, dus bij-
voorbeeld bij een overlijden het hele ouderlijk 
huis ontruimen voor de kinderen, omdat zij het 
niet aankunnen of geen tijd hebben of een huis 
opruimen om het klaar te maken voor de ver-
koop. Daarna kan de fotograaf van de makelaar 
mooie foto’s maken voor de verkoopbrochure. 
Want niet iedere aspirant koper kan door ‘volle’ 
ruimtes heen kijken en de mogelijkheden zien 
die het huis biedt.’
 
Plan van aanpak
Om mijn klant duidelijkheid te geven maak ik 
een plan van aanpak. Eerst moet duidelijk zijn 
welke spullen moeten worden behouden. Daar-
na zorg ik dat de rest zoveel mogelijk een twee-
de leven krijgt, voor de klant een manier om 
inboedel makkelijker los te laten. Waardevolle 
spullen kunnen worden verkocht en het overige 
gaat naar bijv. de kerk of de kringloopwinkel. Ik 
regel dat allemaal zelf, ook de extra handen om 
te sjouwen, of het uit elkaar halen van kasten. 
Daar hebben de kinderen geen omkijken meer 
naar.’
Annet is, zoals ze dat zelf noemt, in het proces 
de stok achter de deur.  ‘Ik zorg dat alles door-

loopt, dat er tempo in het proces blijft. Als je 
dit alleen doet, kun je zomaar verzanden in een 
fotoboek en voor je het weet, ben je anderhalf 
uur verder. Uiteraard begeleid ik iedereen met 
betrokkenheid en respect, net zoals een gezins-
lid dat zou doen.’
 
Verschil met opkoper
Natuurlijk kan men in het geval van een over-

lijden ook kiezen voor een opkoper. Zij werken 
echter heel anders dan Annet. ‘Zo’n bedrijf haalt 
vaak in een dag tijd het hele huis in één keer 
leeg’, legt Annet uit. 

‘En dat kan voor nabestaanden heel abrupt zijn. 
Mijn aanpak is anders, het gaat meer gefaseerd. 
Als ik een klus doe, gaat echt alles door mijn 
handen heen, stuk voor stuk. Na elke werkdag 

stuur ik mijn klant een bericht met wat ik ge-
daan heb en wat ik de volgende dag ga doen. Bij 
twijfel zal ik altijd mijn klant inlichten.
 
Voor een overlijden
Voor de mensen die juist zelf willen zorgen dat 
na hun overlijden de kinderen niet opgescheept 
worden met het opruimen en uitzoeken van al 
hun spullen, kan Annet ook de oplossing zijn. 
Bij haar zijn deze moeders, en vaders in goede 
handen. ‘Deze mensen help ik graag. Tijdens 
dit proces komen de spullen van een leven lang 
voorbij. Regelmatig worden dan mooie herinne-
ringen opgehaald en verhalen verteld. Het is een 
bijzondere combinatie, structureel opruimen 
en in harmonie afscheid nemen van de dingen 
die geweest zijn. Met deze mensen bouw ik vaak 
een vertrouwensband op. Het voordeel voor de 
kinderen in zo’n geval is, dat zij mij al kennen en 
het voor hen veel makkelijker is om mij dan ook 
te betrekken bij het uiteindelijke ontruimen van 
het huis. Ik weet dan al zoveel van de familie 
en ook over waar dingen staan. Soms kan ik de 
kinderen er zelfs op attenderen dat er nog iets 
staat, waar ze nog even naar moeten kijken. Een 
toegevoegde waarde in een proces dat al zo 
verdrietig is.’
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