
Stappenplan
voor het
opruimen van
jouw
werkplek





Is jouw werkplek
prikkelvrij?

We werkten het afgelopen jaar veel thuis. Dit heeft bij veel mensen om de

nodige aanpassingen gevraagd. Misschien had je wel een werkplek in huis,

maar werd die gebruikt als verzamelplek voor van alles en nog wat. Of

misschien had je helemaal nog geen plek waar jij rustig aan het werk kon en

moest je super snel iets opzetten waar je nu niet blij van wordt. 

Na een jaar hebben de meeste hun plekje gevonden, zijn er duidelijke

afspraken gemaakt met gezinsleden over wanneer je wel of niet gestoord

mag worden en is thuiswerken bijna helemaal in het dagelijkse leven

opgenomen. Thuis doen we vaak toch net even iets anders dan we op het

werk gewend zijn. 

Had jij op het werk ook een clean desk policy en schiet dat opgeruimde

bureau er nu telkens bij in? Met deze handige stappen heb jij in no-time

jouw desk weer clean en kan jij zonder al te veel prikkels aan het werk!

Voordelen van een
opgeruimd bureau

Je wordt productiever

Je bent minder tijd kwijt aan zoeken naar papieren

Er is minder irritatie van collega's en/of het thuisfront

Documenten zijn veilig

Je ervaart minder stress en hebt meer rust in je hoofd



Even voorstellen
Met mijn bedrijf Pak’t aan, help ik drukbezette vrouwen aan een
makkelijker en leuker leven. Dit doe ik door samen de spullen in huis onder
handen te nemen en deze op te ruimen en te organiseren. Door goed te
kijken naar hoe jij je door jouw huis heen beweegt en wat jouw gewoontes
zijn, zoeken we samen naar de perfecte indeling. Zo ben je nooit meer iets
kwijt, weet je precies wat er in huis is en wordt jij blij van alle spullen die je
hebt staan! Voor mij betekent een woning een plek om jezelf te kunnen
zijn, waar je nieuwe herinneringen kunt maken en waar je elkaar liefde
kunt geven. Een opgeruimd en georganiseerd plekje helpt hier bij!

 
Yvette Loeve

Professional Organizer



Er zitten veel goede voordelen aan een opgeruimde werkplek.

Waarschijnlijk kun je er zelf nog een hele hoop meer opnoemen.

Je weet tenslotte waar je dagelijks tegenaan loopt en bent niet

voor niks dit E-Book aan het lezen. Jij bent klaar om aan te

pakken en jouw chaotische werkplek om te toveren tot een oase

van rust. Kijk snel verder voor de eerste stap naar een opgeruimd

bureau! 



STAP 1: MAAK EEN PLAN

Door van te voren goed na te denken over

hoe je het aan gaat pakken maak je het

voor jezelf makkelijker om te beginnen, en

net zo belangrijk, om weer te stoppen!

Maak de taak niet te groot. Dus ga jij

vandaag alleen je bureaublad

opruimen en doe je volgende week de

lades? PRIMA!

Daarnaast helpt het om jezelf voor te

stellen hoe jij wilt dat het eindresultaat er

uit komt te zien. Visualiseren noemen we

dit ook wel. Je hebt dan een 'mooi plaatje'

in je hoofd om naartoe te werken. Dit

maakt het gegarandeerd leuker! Hoe je dit

doet lees je in de visualisatieoefening

helemaal achteraan in het E-book.

Wat wil je aanpakken?

Hoeveel tijd wil jij hieraan besteden?

Doe de visualisatieoefening. Deze vind je helemaal achteraan.

Korte samenvatting:

‘’Stel je voor, alles is dadelijk
opgeruimd, wat zie je dan op je

bureau staan?’’



Zet een timer op de tijd die jij in gedachten had voor deze

klus.

Pak 1 voor 1 voorwerpen van de werkplek en kijk wat je hier

mee wilt doen. Gaat het weg of moet/wil je het bewaren? 

Dingen die weg kunnen gaan meteen in de goede afvalbak. 

Dingen die je nog even moet bewaren leg je aan de kant. Leg

dit dus niet terug op het bureau! Je hebt dan de kans dat je

het overzicht kwijt raakt.

Stap-voor-stap wat jij gaat doen:

Je bent klaar met jouw gekozen plek als hij helemaal leeg is. We

beginnen het organiseren van de spullen met een leeg canvas. 

STAP 2: AAN DE SLAG

Papierdoos

Vuilnisbak

Papierversnipperaar

Timer

Pak vooraf de volgende

dingen:

Je gaat nu aan de slag met het stuk dat jij wilt aanpakken. Zorg

dat er genoeg ruimte is waar je goed en veilig kunt werken. Denk

ook aan je rug en ga dus niet op de grond werken.



Ja, je gaat er echt aan geloven. Je kan dit unieke moment niet aan je voorbij

laten gaan. Nu jouw bureau leeg is gaan we hem eens even lekker afsoppen. Die

pennenstrepen er af halen, de koffievlekken van vorige week en al die

broodkruimels en papiersnippers. Haal een emmer water en een doekje en ga

aan de slag. In de tussentijd zet je meteen even de waterkoker aan voor een mini

break, want die heb je wel verdiend!

STAP 3: TIJD VOOR EEN SOPJE EN
EEN KOPJE!





Organiseer de spullen die terug gaan op de plek door alles in te delen in groepen. Een
voorbeeld kan zijn; papieren, schrijfwaren, bureauaccessoires. Hoe je deze groepen in deelt
is helemaal aan jou. Jij moet namelijk jouw spullen terug kunnen vinden. Een ideale
inrichting bestaat dus niet. Begin gewoon door een eerste categorie te maken met al je
pennen en potloden. Wil je hier ook je gum, liniaal, schaar bij hebben? 
Bedenk waar je elke groep het beste neer kunt leggen. Gebruik je iets vaak, dan leg je het
dichtbij. Gebruik je iets minder vaak dan kan je het misschien in een van de lades indelen.
Opbergen van de spullen doe je door gebruik te maken van speciale opbergbakken,
mandjes en rekjes. Alles gesorteerd en het ziet er super mooi uit.
Denk ook zeker na over een systeem voor je papieren. Wat voor papieren heb je allemaal
liggen? Wat doe je precies met deze papieren en hoe vaak? Heb je al je papieren op je
bureau of houd je ook een archief bij? Een goede oplossing is om te werken met
postvakjes. 

Het goed indelen van de spullen die terug moeten is heel belangrijk. Je kunt hiermee namelijk
grotendeels voorkomen dat het weer een rommeltje wordt. Je hebt een systeem nodig dat
werkt voor jou. Door alles binnen dit systeem een vaste plek te geven blijft jouw werkplek
netjes en geordend. 

Om dit systeem te bedenken is het belangrijk dat je eerst weet wat je aan voorwerpen hebt
die terug moeten. Je gaat het volgende doen:

Stap 4: Organiseren

 
Extra tip: 

Zorg dat er zo min mogelijk op het bureaublad staat. Je hebt zo meer
ruimte om te werken wat voor meer rust en overzicht zorgt.



Stap 5:

Opgeruimd
houden

Verwijder elke avond alle
rommel van je werkblad,
berg alle papieren en
gebruikte voorwerpen op
en leg alles netjes terug
op zijn vaste plek. Haal
eventueel snel een doekje
over de vieze plekken en
je toetsenbord.  



Heb jij vragen naar aanleiding
van dit E-book? Neem

vrijblijvend contact met mij op!

06 333 456 65

Info@pakt-aan.nl

 
Yvette Loeve



Pennen die leeg zijn kunnen natuurlijk weg. Vergeet dus niet om deze even

te checken.

Leg veelgebruikte items zoals je favoriete pen dicht in de buurt. Zo kan je er

makkelijk en snel bij.

Werk snoeren netjes weg met een opbergsysteem. Ziet er meteen een stuk

netter uit.

Zorg voor goede verlichting op je werkplek. 

Gebruik verschillende producten om al je spullen op hun vaste plek te

houden.

Meet je lades op en gebruik ook hier bakjes om kleine voorwerpen

gesorteerd te houden.

Tegenwoordig gaan veel papierzaken digitaal. Vraag je af of dit voor jou een

optie is. Het scheelt een hele hoop papier.

Zet een plant met een lucht zuiverende werking in de buurt. 

 
Tips



 
Visualisatieopdracht

Visualiseren van je einddoel kan je helpen bij het daadwerkelijke opruimproces. Door
een helder beeld voor ogen te hebben, zorg je er voor dat je makkelijker keuzes kan
maken, motivatie vast houdt en jij uiteindelijk jouw ideale plaatje waar kan maken. 

Opdracht:
Print deze pagina uit. 

Pak een pen of podlood en geef antwoord op de vraag.

Wees creatief! Schrijf het in woorden, maak een tekening of ga los en doe een
brainstorm. Alles is mogelijk. Als het voor jou maar duidelijk is.

‘’Stel je voor, alles is dadelijk opgeruimd, wat zie je dan op je
bureau staan?’’


