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En ik die zo blij kan zijn als ik voor een zoek geraakt schroefje van 
de tuinzetel uit mijn overhoopse materiaalbak na een uur zoeken 
een oud passend vervangertje op kan dissen?
Zei mijn papa ook altijd. Die vergaarde ook zowat zijn leven lang, voor als 
iemand het ooit nodig zou hebben… En natuurlijk is het leuk om mensen 
te helpen met ‘iets wat jij nog had liggen’. Maar tegenover die enkele ke-
ren dat zich zoiets aandient, staan vele harken en schrapen om te vinden 
wat je zocht. Als je dat super tof vindt, mag je dat natuurlijk blijven doen, 
maar de meeste mensen willen 
hun tijd anders besteden dan ver-
zamelen en zoeken. Wat is jouw 
tijd waard?
Mijn papa heeft het ook stilaan 
gelost. En de meeste schroefjes 
vind je heus ook wel in de winkel. 
Als je iets bewaart, doe het omdat 
je het kan en zal gebruiken, en zorg dat je overzicht hebt zodat je het 
ook effectief terugvindt. Doe eens een experiment, zoals ons keukenex-
periment. Ik stak al onze keukenspullen in dozen en enkele weken lang 
kwam enkel terug in de kast wat we gebruikten. Er gingen vijf dozen weg, 
zelfs met een verjaardagsfeestje erbij. En zo konden we makkelijk afstand 
doen van wat we eigenlijk nooit in 
handen namen. Zo blijft over wat 
je daadwerkelijk gebruikt, en kan 
je wegdoen wat nergens nog voor 
nodig is.

Minimalisme?
Neen, toch niet. Minimalisme is 
het strikte minimum. Woon je alleen: één bord, één lepel, één vork, één 
mes. Zoiets. Komt iemand langs, ja, dan moet die maar zijn eigen bord en 
bestek meebrengen. Zover ga ik dus niet. Wij hebben hier genoeg in huis 
voor het gezin en aanlopende vrienden en familie. Voor grote feesten zoe-

ken we dan weer oplossingen buitenshuis. Of huren of lenen we zaken.

Je beredeneert dus alles, je gaat heel bewust met de dingen om?
Zeker. Dat is het net. Bewustwording. Weten wat je houdt, wat je nog 
aankoopt, wat je effectief gebruikt. Niets nog nodeloos in huis halen.
 
We schelen een generatie, Nele. Misschien dat dat het ook is? 
Mijn pa heeft ook veel vergaard, mijn vrienden hebben schuren 

en tuinen vol met van alles. 
Wij hebben de groei van het 
materiële meegemaakt na een 
tijd waarin dat verre van evi-
dent was.
Dat zeg je heel terecht. De na-
oorlogse generatie en ook nog de 
generaties erna hadden alle baat 

bij het vergaren van zaken. Terecht hielden zij veel dingen bij. Ze had-
den andere tijden beleefd. Maar tegenwoordig verdrinken we zowat in 
spullen. Het aanbod is overweldigend groot. We verzuipen zowat in het 
materialisme. We worden er zelf de slaaf van. In plaats van ons vrijheid en 
comfort te bieden, struikelen en vallen we zowat over de dingen, letterlijk 

en figuurlijk. Stapeltjes groeien. 
In huis. En in ons hoofd. Spullen 
slingeren rond. De zoveelste kof-
fiekop komt in huis, het zoveelste 
beeldje, het zoveelste wenskaart-
je… Ik herinner me nog tijdens 
mijn burn-out, dat ik op een be-
paald moment niet goed meer aan 

wist wat met al die wenskaarten te moeten doen. Goed bedoeld en dank-
baar aanvaard, zeker, maar ik voelde bij mezelf een emotionele onkunde 
om ze weg te doen. Dat kon toch niet? Daar heb ik begrepen dat afstand 
doen van dingen, zelfs emotionele, deugd kan doen.
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Interview

Ik viel zowat letterlijk 
neer, en raakte met moeite 

nog mijn bed uit.

We verzuipen zowat in het 
materialisme. We worden er 

zelf de slaaf van. 

Vorige maandag sprak Nele Colle voor een volle bibzaal, een 
organisatie van de lokale bibliotheek en Gezinsbond. Nele is 
de auteur van het alom geprezen boek Jomo. Jomo, zeg je? 
Jawel, the joy of missing out! Wablief? De vreugde van er niet 
bij te zijn? De leute missen? Niet bij de grote hoop zijn? En mijn 
levenslang vergaarde oude spullen ook nog eens dumpen in ’t 
containerpark of weggeven? ’t Zal toch geen waar zijn, zeker? 
Toch wel, zegt Nele. Terwijl de hele maatschappij juist baadt in 
Fomo (fear of missing out) en yolo (you only live once), predikt 
Nele zowat het tegendeel. ‘Neen, je mist juist niets als je trouw 
blijft aan wat je zelf wil, en niet louter leeft voor de verwach-
tingen van anderen. En als je wat meer in het heden durft te 
staan en afstand durft te doen van spullen uit het verleden.’ Geef 
toe, lezer, een verfrissende visie. Vraagt om een woordje uitleg, 
en dat kregen we dan ook. Anderhalf uur lang, ten huize Nele, 
ergens in het rustige (nu ja) Melle.

Tekst: Luc Van de Vijver
foto’s: Isabel De Zutter



Burn-out, zei je, Nele? 
Toch wel, in 2016, een halfjaar. Ik had een zware virus opgelopen, en die 
heeft de neerwaartse spiraal in gang gezet. Nu, met of zonder die virus, 
misschien had ik op een of andere manier toch een zware dip gekregen. 
En zwaar, was wel het woord, 
want ik voelde me zo helemaal 
leeglopen, en vooral: alle zin-
geving raakte zoek. Dat voor-
al. Ja, ik was mama van mijn 
kindjes, en ik houd enorm van 
ze, en ja, ik had een prachti-
ge man, maar die zouden het 
redden zonder me, was ik wel 
zeker. Mijn job in het onderwijs schonk me wel voldoening, maar blijkbaar 
was er toch ergens een flank waarlangs de burn-out binnen kon komen. Ik 
viel zowat letterlijk neer, en raakte met moeite nog mijn bed uit. Gelukkig 
was er mijn huisdokter die me de hele tijd geduldig uitlegde wat er met me 
aan de hand was, dat ik niet gek was geworden. Die aanpak rendeerde, 
maar het is hard geweest. Iedere dag was er één teveel. Wie het zelf heeft 
meegemaakt, weet wat het is. Gelukkig kon ik het tij keren, zes maan-
den later. Op één latere naweedag na, waarop alles nog één keer in alle 
dreiging op me afkwam. Maar toen kon ik de dreiging onmiddellijk keren.

In die periode is het opruimidee 
ontstaan? Opruimen in je hoofd, 
kon door opruimen in je huis?
Het was een samenloop van ver-
schillende omstandigheden, maar 
het was wel in die periode dat ik 
bij een vriendin een kast op ging 
ruimen. Op één van de betere da-
gen. En ja, ik had er deugd van. Ik 
was altijd wel gestructureerd, maar 
toen besefte ik, en na zoveel klan-
ten nog meer dat niet iedereen een 
even systemische geest heeft, die 
kan ordenen en kaderen. Tegelijk 
besefte ik bij mijn vriendin dat ik 
maar half werk kon doen, want ge-
woon recht leggen wat scheef ligt is 
geen oplossing. Er moesten spullen 
weg, maar dat kon ik niet voor haar 
beslissen. We moesten er samen 
door. In die periode ben ik ook thuis 
ook gaan ontspullen, en daar heb ik 
veel uit geleerd. Want ik was mis-
schien wel georganiseerd, ik hield 
wel alles bij…

En dat was de stapsteen tot een heuse opleiding?
Zo is dat. Ik las het oeuvre van Marie Kondo, de Japanse opruimcoach 
met wereldfaam. En haar woorden staken me aan. Ik volgde daarop in 

Gent ook een opleiding, en koppel-
de er voor mezelf een stage aan. 
Daarbij dwong ik mezelf niet alleen 
bij vrienden of familie een pro-
jectje te doen, maar vooral juist bij 
mensen die ik niet kende. Ik wou 
ongebonden aan de slag gaan, en 
feedback krijgen van onbekenden.

Confronterend?
Je leert natuurlijk heel veel over interactie, over doelen stellen, over ma-
nier van aanpak, over het voor en na het projectje … maar toch, ik voelde 
dat ik het wel in de vingers had. Het is me overigens in mijn carrière, 
die nu toch een paar jaartjes telt, nog maar twee keer gebeurd dat ik 
feedback kreeg die me toch even liet slikken. Ken je dat, het gevoel van 
mooi werk te hebben geleverd, en dan plots toch nog tegenwind te van-
gen die je niet aan zag komen? Zoiets. En ook al staan daar honderd 
positieve feedbacks tegenover, een negatieve blijft toch even hangen. 

Mijn burn-out heeft me echter veel over 
mezelf geleerd, en vooral ook hoe 
met tegenslagen om te gaan. Een 
burn-out treft niet de je-m’en-fou-
tist, hé? Maar juist wie alles perfect 
wil doen, en nachten doorwerkt om 
een deadline te halen. Die zich con-
tinu in verantwoording voelt staan. 
Nu, mijn terugval heeft me in laten 
zien dat wij mensen allemaal maar 
wat proberen. Ik weet, dat klinkt 
wat raar, maar toch is het zo, op de 
keper beschouwd. En die visie laat 
falen toe. Ik weet ondertussen wat 
ik waard ben, en dat ik in veel kan 
slagen, maar dat ik ook eens falen 
mag. Dat dat juist dé leermomenten 
zijn. Dat een deadline – mits goede 
communicatie – ook nog wel eens 
op mag schuiven. En dat verant-
woording nodig is, maar niet tot in 
het oneindige. En dus: als mindere 
kritiek me treft, kan ik dat nu veel 
vlugger een plaats geven. Dat het 
me niet meer raakt, zou een leugen 
zijn – kritiek raakt iedereen – maar 
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Nu, mijn terugval heeft me in 
laten zien dat wij mensen al-
lemaal maar wat proberen.    



ik kan het veel vlugger verwerken. Iets een plaats geven, is zowat een 
kernthema geworden. En mijn job als opruimcoach sluit daar mooi bij aan. 
Ik heb me overigens voor mezelf gelabeld als ex-perfectioniste. En daar 
wil ik echt blijvend over waken.
 
Je verliet het onderwijs?
Ik werkte altijd al vier vijfden, stapte na mijn burn-out over naar drie vijfden 
met mijn nieuwe passie van opruimcoach in bijberoep, waarna ik – door 
de vele aanvragen – besliste de sprong voltijds te wagen. En dus nam ik 
loopbaanonderbreking om voltijds 
opruimcoach te worden.

Een eigen zaak? Een gro-
te sprong. Want dan word je 
plots ook nog eens onderne-
mer?
Dat mag je wel zeggen. En ik had 
het thuis nooit gezien. Maar ik 
was zo gedreven, dat ik me volle-
dig smeet. En eigenlijk ben ik het 
heel graag. Mijn bedrijfje staat op twee benen: een van lezingen geven, 
zoals in Lochristi, en een van concrete opruimprojecten bij mensen thuis 
of in bedrijven, want dat doe ik ook.

De stap is definitief gezet?
Definitief is altijd een heel groot woord. Je kan niet in de toekomst kijken. 
Ik deed mijn job in het onderwijs graag, en nu ben ik heel gelukkig als pro-
fessional organizer. Het is op mijn pad gekomen en ik grijp het met beide 
handen aan. Zal ik dit doen voor de rest van mijn loopbaan? Geen idee. 
En ik hoef het ook niet te weten. Ik geniet er nu van, en ik zet er volledig 
op in. En eigenlijk koester ik nog een droom om een soort van netwerkje 

in Vlaanderen op te zetten. Daartoe ben ik met UNIZO in gesprek. we zien 
wel wat daaruit komt. Stap voor stap.

Hoe bereik je eigenlijk je klandizie, Nele?
Hm. Goede vraag. Een beetje langs alle wegen, vermoed ik… Ooit, bij 
aanvang, deed ik wel eens een FB-advertentie, herinner ik me, maar dat 
was eenmalig… Nu geef ik lezingen, ben erg actief op social media, goed 
te vinden via Google en mijn boek helpt natuurlijk ook wel. Dat heeft, aan 
de leuke mailtjes en berichtjes die ik krijg te zien, al veel mensen ge-

holpen. Zoals elke ondernemer zal 
beamen moet je er wel wat voor 
doen, klanten komen niet van-
zelf. Zeker met wat ik doe hebben 
mensen eerst wat tijd nodig voor 
ze me inschakelen.
 
De gedachte moet soms rij-
pen?
Zeker wel. Vroeger waren psy-
chologen en therapeuten toch ook 

taboe? Die tijd is gelukkig voorbij. Voor opruimcoaches, heb ik nu het ge-
voel, geldt nu echter zowat dezelfde drempel. Dat idee van: iedereen kan 
dat toch? Wie heeft daar nu hulp bij nodig? Opruimen is toch wat iedereen 
ooit heeft gezien of gedaan?
 
En daarop luidt het antwoord dus neen?
Begrijp me niet verkeerd: natuurlijk heeft niet iedereen een opruimcoach 
nodig. Verre van. Sommigen hebben er geen nood aan, en kunnen perfect 
om met hoe alles er thuis of op het bedrijf bij ligt. Anderen hebben alleen 
een duwtje in de rug nodig om zelf effectief aan de slag te aan. Maar toch: 
een deel van mijn cliënteel heeft het gewoon moeilijk met structuur, met 
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Opruimen, is dus 
thuiskomen bij jezelf. 
Zo zie ik het.  

En soms begrijp ik heel 
goed dat men niet weet hoe 

te beginnen als ik kamers 
binnenkom die volgestapeld 
staan of stapels papieren zie 

zonder structuur.     



 “Kleine gelukjes”

ordening an sich, met in te zien hoe zaken te klasseren zijn, of weten niet 
hoe te beginnen… En soms begrijp ik heel goed dat men niet weet hoe 
te beginnen als ik kamers binnenkom die volgestapeld staan of stapels 
papieren zie zonder structuur. Overladen en verstikkende ruimtes, waar 
mensen niet meer klaar in kunnen zien. En hoe zou je dan ooit je eigen 
hoofd helder kunnen krijgen? En dus ga ik er energiek aan de slag om 
ruimte te creëren, een vrijheid die zich vertaalt bij de mensen zelf. Velen 
krijgen er ook gewoon zelf energie van. Hun huis en zijzelf gaan gewoon 
weer leven.

Het klinkt bijna therapeutisch?
Het is een dunne grens. Let op: ik ben geen therapeut, hé, maar het is 
natuurlijk zo dat tijdens het project mensen veel verhalen vertellen, dat 
er heel wat levensgeschiedenis de revue passeert, en dat die verhalen 
verankerd zijn aan dingen die we aan het opruimen zijn. Zo zie ik 
het dus ook: door de chaos aan te 
pakken, gaan de mensen ook in hun 
hoofd aan de slag: wat is belangrijk? 
Wat niet? Waar heb ik nog deugd 
van? Van wie wil ik de herinneringen 
nog bijhouden? Het opruimproces is 
dus ook een mentaal proces. Ik pre-
tendeer dus niet een therapeut te zijn, 
want dat ben ik niet, maar ik ervaar 
wel dat cliënten tijdens het opruim-
project weer adem vinden. Weer bij 
zichzelf terechtkomen. Een voorbeeld-
je van mezelf misschien, uit mijn boek? 
Ik heb een hele tijd genaaid en zelfs 
naailessen gevolgd, en daardoor had ik 
een hele kast stofjes verzameld. Unieke 
dingetjes, mooi en ooit wel te gebrui-
ken, dacht ik. Uiteindelijk heb ik er toch 
afstand van gedaan. Waarom? Omdat 
iedereen – ondanks het hectische van 
zijn of haar bestaan – toch altijd wel wat 
tijd over heeft. En gebruikte ik die tijd de 
laatste jaren om wat naaiwerk te doen? 
Neen. Blijkbaar vond ik andere zaken – 
onbewust – toch belangrijker of leuker. 
Pas op. Het tegendeel had ook gekund. 
De ontmoeting met de stofjes had me 
misschien ook weer het pad van naai- en 

verstelwerk op laten gaan. Maar ook dan was ik dichter bij mezelf geko-
men. Opruimen, is dus thuiskomen bij jezelf. Zo zie ik het.

En wat doe je dan met al die mooie, oude spulletjes? Het recycla-
gepark in?
Wat stuk is, of onbruikbaar, of hopeloos gedateerd, wel, ja. Maar ik ben 
een grote pleitbezorger van duurzaamheid. Kringwinkels, gratis weggeef-
fora, recyclagesites, ruilinitiatieven… Want dat onderbouwt zowat alles 
wat ik doe: de zorg voor mensen en de zorg voor de wereld. Dat motiveert 
me in alles. Het is dat wat me gelukkig maakt. Daar gaat het toch om 
in het leven: gelukkig zijn, en weten dat geluk vooral bij mensen ligt, en 
niet in dingen? En zoals Dirk De Wachter aangeeft, ook af en toe kunnen 
hebben dat het eens wat minder is of gaat. Dat geluk geen dwang wordt, 
en dat we ook in mindere dagen gewoon content kunnen zijn. De ‘moe-

tens’ van het leven beperken, en met de 
moetens die er noodzakelijk zijn, om-
gaan op de best mogelijke manier. De 
was ophangen bv, is er zo eentje bij mij. 
Bewust of niet, ik houd er niet van. En 
ik zal er nooit van houden. Maar kijk, ik 
moet hem toch doen, hé. (lacht)

Begrepen, Nele! Hang de was maar 
vlug buiten. ’t Is prachtig weer. En 
bedankt voor de toffe babbel. Ik 
vlieg er thuis eens in. Opruimen 
en alles eens fris verven.
Doen, Luc. Je zal er deugd van heb-
ben!

 “Kleine gelukjes”
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Interview

Zo zie ik het dus ook: 
door de chaos aan te 
pakken, gaan de mensen 
ook in hun hoofd aan de 
slag: wat is belangrijk? 
Wat niet? 

Kleine gelukjes van Nele Colle
- In bed kruipen met verse lakens.
- Kindjes die mooi samen spelen.
- Iets meteen vinden (al zou dat 

standaard moeten zijn ).
- Vers brood van de bakker.
- Een complimentje!



Kern: Hoe meer spullen, hoe meer je moet opruimen. 
Goed opruimen = selecteren en organiseren.

8 tips van Nele 
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Opruimtips

1. Weet je niet waar te beginnen? Eigenlijk maakt dat 
niet uit. Begin klein: een lade, de T-shirts, één hoek-
je.

2. Werk ook niet te lang: een uurtje per keer is al ok. Zo 
hou je het vol. Een hele dag opruimen kan veel vol-
doening geven, maar kan je ook uitputten waardoor 
je daarna geen zin meer hebt. Bovendien neem je 
door vermoeidheid overhaaste beslissingen waar-

door je spullen wegdoet waar je eigenlijk nog 
niet klaar voor bent. Beloon jezelf met een kopje 
koffie, of iets wat je leuk vindt, maar ga niets 
kopen ;) 
3. Last van uitstelgedrag? Kleine stapjes en 
beperkte tijd zetten je in gang. Geef jezelf bv. 
25 minuten en zet je timer aan. Schakel de 
meldingen op je telefoon uit zolang je bezig 
bent. (bv. met de app Forest)
4. Geef jezelf tijd: twijfel je te hard, hou het 
nog even. Hou het tempo erin! Na een uur-
tje, een dag, een maand of een jaar kan het 

ineens toch weg. Even bezinken doet soms 
wonderen.

5. Hoe afstand doen van emotio-
nele spullen? Herinneringen 

zitten in je hoofd, niet in 
de spullen zelf. Hou 

die zaken die je 

echt belangrijk en leuk vindt, en geef ze een zicht-
bare plaats. Spullen dienen niet om in dozen te zit-
ten op zolders en in kelders.

6. Hoe hou ik het opgeruimd? Met een logische, dui-
delijke, vaste plaats voor elk ding, verspil je minder 
tijd met zoeken en heb je overzicht op wat je hebt. 
Daardoor zal je ook bewuster kopen, en minder. Je 
houdt het pas opgeruimd als je minder koopt, want 
alles wat je huis binnenkomt moet je een plaats ge-
ven. Het begint in de winkel: heb ik het nodig? Zal ik 
het gebruiken? Kan ik het misschien lenen/tweede-
hands kopen? (zie ook piraminder)

7. Wat is een logische, goede, vaste plaats? Een goede 
vaste plaats zorgt ervoor dat de spullen gemakkelij-
ker worden opgeborgen. Hou deze tips in gedach-
ten: 

- denk eerst in grote categorieën en ga daarna verfij-
nen, verlies je niet in details;

- berg zoveel mogelijk op waar je je spullen gebruikt;
- hou zoveel mogelijk van eenzelfde categorie sa-

men. Maak dit visueel met mandjes, bakjes, of 
gewoon een zone die met tape wordt afgebakend; 

- hou het eenvoudig, met zo weinig mogelijk hande-
lingen;

- werk af: label! Wanneer iets gelabeld is, hoef je niet 
meer te denken of te twijfelen. Dit bespaart je veel 
energie en tijd.

8. Hoe doe ik afstand van mijn spullen? Wat met die 
emotionele herinneringen, en de spullen die ik 
misschien ooit eens nodig zal hebben? Dit herken 
ik heel goed, ik hield namelijk eerst ook alles bij. 
Nu kijk ik anders naar spullen. In mijn boek JOMO 
vind je een antwoord op deze en nog vele andere 
vragen. 

Gegevens boek:
www.nelecolle.be/the-joy-of-missing-out
te koop via je lokale boekhandel, Standaard 
Boekhandel, Borgehoff-Lamberigts, Bol.com, mijn 
website (zie link) en op lezingen. 
Ook in e-book beschikbaar 

Contact: 
Nele Colle - info@nelecolle.be - 0498 13 65 54
www.nelecolle.be
www.facebook.com/ontspulcoach
www.instagram.com/nele_colle 


