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Bijkeuken in
de hoofdrol
De bijkeuken van Roelien Brinkman in Borger heeft
de derde prijs gewonnen in de Opruimwedstrijd
van Wonen&Co. Hij was zó vol, dat organizer
Heleen Nienhuis – verbonden aan Wonen&Co de
beurs in maart – er niet omheen kon.
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E en bijkeuken heet niet voor niets bijkeu-
ken: het hoort bij de keuken. Het is bij-
voorbeeld geen rommelhok of berging.
Potten verf, kwasten, half versleten tassen

en nog heel veel meer van dit soort dingen horen
er niet thuis. Een ’keuken bij de keuken’ is eerder
bedoeld voor de was, schoonmaakmiddelen,
sporttassen en jassen en schoenen die je niet zo
vaak gebruikt, doceert Heleen Nienhuis van De
Organizing Studio in Groningen. Ze is een van de
professional organizers die van 14 tot en met 17
maart op de woonbeurs vanWonen&Co staan.
"De bijkeuken van Roelien Brinkman is een

volle ruimte. Er wordt van alles bewaard: schoe-
nen die niet meer passen, zilverpoets voor zilver
dat er niet is, kattenbakattributen terwijl de kat
dood is, vijf zaklampen en hulpstukken voor een
stofzuiger die ze niet meer heeft."
Roelien is het met haar eens. De bijkeuken van

de boerderij waarin ze woont met Lucas, Tessa (18)
en Tim (16), is een rommelhok geworden. "Gatsie-
darrie, dacht ik vaak. Alles ligt er ook. Ik verzamel
er zelfs plastic zakken. En het ligt er altijd vol met
sporttassen, zodat je nergens bij kunt. Het wordt
tijd dat die bijkeuken eens wordt geordend", zegt
Roelien. Een grote wens is om plek te hebben om
haar wasgoed op te vouwen. Dat zou handig zijn,
want de wasmachine en de -droger staan er ook.
Heleen neemt de uitdaging aan. "Een bijkeuken

is bij veel mensen verzamelplek. Dat kan functio-
neel zijn, als je het maar goed ordent." Net als bij
de aanpak van andere vertrekken, grijpt de orga-
nizer ook hier terug op de leer van de vier O’s. Dat
geeft structuur aan een proces dat doorlopen
moet worden alvorens een het eindresultaat te
bereiken: een opgeruimd en gestructureerd ver-
trek, en uiteindelijk een heel huis.
De eerste O betreft het Overdenken. Heleen:

"Roelien begint met nadenken over de functie van
de ruimte, de bijkeuken in dit geval. Wat is je
doel? Wat wil je bereiken?" Dan komt de tweede O
in beeld: het Opschonen. "Denk goed na als je
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Heleen op de
woonbeurs

D e opruimreportages
staan niet voor niets
in de woonbijlage. De

Nederlandse Beroepsvereni-
ging van Professional Organi-
zers (NBPO) heeft een eigen
stand op de woonbeurs van
Wonen&Co, die van 14 tot en met 17 maart wordt
gehouden in MartiniPlaza in Groningen. Heleen
is een van de vertegenwoordigers van de vereni-
ging, die op de beurs informatie geeft over het
beroep. Bovendien kunnen beursbezoekers hier
inzicht krijgen in de gang van zaken rond het
inhuren van een prof voor thuis. De woonbeurs
beleeft dit jaar zijn achtste editie en staat in het
teken van het thema Home Sweet Home.

woonbeurs

spullen door je handen laat gaan. Ga er bewust
mee om. Waarom bewaar je het? Je denkt mis-
schien dat je het nog wel eens gebruikt, maar is
dat zo? Past het bij de functie die je de ruimte
wilt geven?"
Samen gaan Roelien en Heleen aan de slag om

wat niet in de bijkeuken hoort te verzamelen. Dat
levert twee dozen op voor de kringloop, en drie
dozen met spullen die elders in huis een plek
krijgen. Ook gaat er het een en ander de contai-
ner in, zoals de kattenbak en toebehoren.
Heleen brengt vervolgens overzicht aan in de

bijkeuken: de derde O is die van Ordenen. Een
veelheid aan verfpotten in een kastje moet plaats-
maken voor schoonmaakspullen. Die worden
vaak gebruikt en moeten dus voor het grijpen
zijn. Alles op één plek is efficiënt.
"Een van de principes van het goed indelen van

een kast, is dat je onderin zet wat je zelden ge-
bruikt, in het midden komen de dingen die je
vaak pakt en bovenin komen zaken te staan die
je af en toe nodig hebt. Hier zijn dat onder meer
lampenolie, schoenpoets en vuilniszakken."
De sporttassen van de kinderen komen in een

kleiner kastje. Daarin hebben ze allebei een eigen
plank en een mandje om losse spullen in te doen.
Voortaan kunnen de tassen er rechtstreeks in en
zijn ze uit het zicht. Dat geeft rust in de bijkeu-
ken. Bovendien kan Roelien nu bij de plank bo-
ven wasmachine en -droger waarop ze de was wil
opvouwen.
De doos met oud papier verdwijnt ook naar

elders. Er komt een leuke tas voor in de plaats.
Ook voor oud papier, maar niet meer in zo’n
grote hoeveelheid.
De vierde O is een lastige. Dat is de O van On-

derhouden. Want als de ruimte eenmaal opge-
ruimd is, is het natuurlijk zaak het zo te houden.
Roelien is het zeker van plan. "Ik heb me zo vaak
geërgerd aan die rommel. Dat gaat op den duur
op je drukken. Ik voel me nu opgelucht en ik
krijg zin om alles in een mooi kleurtje te gaan
schilderen. De kelder wordt mijn volgende op-
ruimklus."

Meer informatie: www.organizingstudio.nl

Tips van Heleen

1. Clusteren van spullen brengt rust.
Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort en
zet het dan bijvoorbeeld in een kast.
2. Pas op valkuilen: als je iets uit de
bijkeuken naar bijvoorbeeld de
zolder brengt, ga dan niet daar
verder met wat je tegenkomt.
3. Zorg dat een opgeruimde kamer
niet alleen functioneel is, maar er
ook leuk uitziet. Zo beleef je er nog
meer plezier aan.
4. Pleeg regelmatig onderhoud: laat
een opgeruimd vertrek niet op-
nieuw volstromen. Blijf beoordelen
of de spullen die er terechtkomen,
er ook horen.

Een bijkeuken
zoals zo vele:
een verzamel-
plaats van
spullen.

Geordend ziet
het er een
stuk gezelliger
uit.
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