
DIRKSLAND - Sinds januari dit 
jaar is een nieuw bedrijf actief in 
de regio: OrganieQ. Deze naam 
is een samenvoeging van de 
woorden Organisatie en Quality, 
De oprichter ervan is Christa 
van Dieren uit Dirksland. Ze 
is bedrijfseconoom en als Pro-
fessional Organizer begeleidt 
en adviseert ze bij het creëren 
van orde en overzicht in tijd en 
ruimte.

Door Hans Villerius

Een Professional Organizer helpt 
mensen keuzes te maken, die hen in 
staat stellen om meer gestructureerd 
te denken en te werken, effectiever 
om te gaan met tijd, ruimte en mid-
delen en om meer grip op hun leven 
en energiebalans te krijgen. Christa 
begeleidt zowel ondernemers, mede-
werkers op de werkplek als mensen 
in de thuissituatie, dus zowel bedrij-
ven als particulieren. Ondernemers 
begeleidt zij in het proces niet lan-
ger alles zelf te doen als het bedrijf 
groeit, door samen met ondernemer 
en medewerkers een goede interne 
organisatie op te bouwen. Mede-
werkers coacht zij op de werkplek, 
zodat zij weer overzicht en plezier 
hebben in hun werk. Mensen in de 
thuissituatie begeleidt zij bij het op 

orde krijgen van de administratie, 
computer of (een ruimte in) het huis, 
als dat in een drukke of moeilijke tijd 
is ontstaan. Als bedrijfseconoom én 
ondernemer is Christa een interes-
sante vraagbaak en procesbegelei-
der. Zij is tevens aangesloten bij de 
Nederlandse Beroepsvereniging van 
Professional Organizers (NBPO). 
In onze editie van a.s. vrijdag volgt 
een uitgebreid interview met haar 
en maandelijks zal in onze vrijda-
geditie een column van haar hand 
worden geplaatst, waarin ze een 
thema behandelt waar de lezer zijn 
of haar voordeel mee kan doen, thuis 
of op de werkplek. Wie nu alvast 
meer wil weten, kan kijken op www.
organieq.nl. Ook kunt u Christa bel-
len voor vrijblijvende informatie: 06 
51968610.

OrganieQ, voor professionele 
begeleiding in organiseren

    Christa van Dieren, oprichter van 
OrganieQ. Foto: p.r.


