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DE WENDING

Ikben

Ikwas
diplomaat

professional
organizer

,,Buitenlandse Zaken leek me een
mooie manier om naarhetbuitenland te gaan. Ik heb gewerkt op de
arnbassades in Praag, Washington,

,,Ik doe in orde en structuur, leer
mensen orde in de chaos scheppen.
Voor keukens, garderobes, studeerkamers, huishoudens bedenk ik logische systemen. Ook voor administratie en inbox. Vaak is het een
kwestie van gedrag aanleren; aan het
eind van je dag e-mail weggooien.

Wenen en Brussel. Daarna op het

ministerie inDen Haag.

.rkheb geweldige dingen meegemaakt, was op plaatsen waar je niet
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snel komt: een vluchtelingenkamp
in Syrië, aan afel met de Franse premier, aan de gÍens met Libië tijdens
de opstand tegen Gaddafl.
,,IIet oerwoud aan regels, de stroperige procedures, de lange parafenlijnen, het eindeloze'afstemmen':
hetbegon me tegen te staan. Misschien ben ik te actiegericht voor een
ambtenaar. In een beoordeling stond
eens: 'Betrokkene is wars van ambtelijke drukte.' Mijn laatste functie
was coórdinator Noord-Afrik& ten
tijde van deArabische Lente. Spannend? Same proceilure, ilifferent country.

Ikkon mijn achterbuurvrouw niet
meer uitleggen wat ik deed.
,,Als je ergens niet meer met plezier werkt, moet je óf doorgaan en
niet zeuren, ófopstappen en iets anders zoeken. In NRC had ik ooit een
advertentie gezien: 'Gat in de markt,
word organizer.' Ik heb de opleiding
gevolgd- Na een halfjaarin tweebanen, als-ambtenaaren als ondememer, ben ik oktober vorig jaar fidl
time voor

mezrlÍ gaan werten--
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,,De meeste klanten
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Getrouwd, een zoon
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zijn 30 tot 40

jaar, metkinderen. De hele week een
drukke baan, o p zaterdaglangs de
lijn, zondagleuke dingen doen. Wanneer ruim je dan op? En senioren is
een groeimarkt. Hebben veel spullen, gaankleinerwonen. Diehelp ik
met het achterlaten van bezittingen.
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,,Aan'mijn ervaring als diplomaat
heb ik veel. Niet alleen

Deze rubriek gaat over
mensen die het roer in hun leven
radicaal hebben omgegooid.
Deed u dat onlangs en wilt u op
deze plek staan? Stuur een mail
naar mênsen@nrc.nl

omdatikzelf

vaakben verhuisd.Je bent flexibel,
kunt omgaan met cultuurverschil:
len. Discretie vind ik belangrijk je
komt heel dicht bij je klanten. Alles
wat ik zie, vergeet ik. Ik oordeel niet.
,,Mensen hechten zich om alledei
redenen aan dingen. Maarhetbelit
van veel spullen dieje nooit gebruikt, geeftje een vals gevoel van
controle. Nooit gebruikt? Ooit gemist? Nogtekoop? Dankun je al
gauw zonder. Mij n klanten zijn altijd blij als ik kom. Na tien minuten
zie je al resultaat. Opruimen lucht

letterlijk op.'
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