Grip op huishouden & budget

Rekeningen, formulieren, spullen en kleding stapelen zich op. U ziet door de bomen
het bos niet meer. De situatie dreigt uit de hand te lopen en u bent het overzicht kwijt.
Herkent u dit?
Samen met u maakt Labyrint Organizing een eind aan de chaos. Als opruimcoach om
uw huishouden of werkplek weer op orde te krijgen. Of als budgetbegeleider, zodat u
weer controle krijgt over uw inkomsten en uitgaven. Labyrint Organizing zorgt dat u
(weer) opgeruimd kunt wonen en werken.

Opruimcoach

Als opruimcoach of professional organizer werk ik met mensen die om verschillende
redenen geen grip hebben op hun administratie, woon- of werkplek. Denk aan mensen met ADHD, ADD en autisme. Of mensen die een ziekte, echtscheiding of burn-out
hebben gehad. Het is een stuk makkelijker om paperassen, een huis of werkruimte met
z’n tweeën op te ruimen. Samen zorgen we voor overzicht en ruimte. Zowel in uw huis
en uw gezin als in uw hoofd en uw agenda. Dat geeft u weer tijd voor de dingen die
echt belangrijk zijn in het leven.

Budgetbegeleider

Als budgetbegeleider help ik u de inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. U krijgt
zicht op uw eigen administratie zodat u financiële problemen kunt voorkomen. Dit
doen we volgens de NIBUD-methode. Hier hoort ook het ordenen van papierwerk bij.
Rondkomen wordt immers een stuk gemakkelijker als u overzicht heeft en weet waar
het geld elke maand blijft. Ook voor het ordenen van uw zakelijke administratie bent
u bij Labyrint Organizing aan het juiste adres.

Meer weten? Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen bij het opruimen van
hun huis of hun administratie. Neem vooral contact op als u meer wilt weten.
Even kennismaken kost niets en ik help u graag verder!

info@labyrint-organizing.nl

06-14868230

Mieke van Driel

www.labyrint-organizing.nl

