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Belangrijk: je mag dit document delen met anderen, mits je  
de bron (www.cleandesk.nu) vermeldt. Wil je dit e-book weer-
geven op bijvoorbeeld een site neem dan eerst contact met  
ons op.



Het doel van clean desk
Als een rommelig bureau staat voor een rommelig hoofd,  
dan staat een leeg bureau voor een...? 

Tja, waarom zou je eigenlijk clean desk gaan werken? 
Onze visie: clean desk werken helpt je effectiever te werken.  
Je werkt met meer structuur, je krijgt meer rust in je hoofd  
omdat er je veel minder externe prikkels binnenkrijgt.  
Er gaat geen tijd meer verloren aan het zoeken naar stukken. 
Je dossiers zijn op orde, er zwerven geen losse aantekeningen 
rond én je plant voldoende tijd om je taken af te handelen en 
op te ruimen. Zo werk je opgeruimd en effectief! 

Wat kan er ook aan de hand zijn:
-  Verhuizing naar een ander gebouw of herindeling van  

afdelingen
- Meer digitaal werken
- Overgaan op Het Nieuwe Werken
- Kiezen voor een representatievere en veilige werkomgeving 

Wat wil je zelf?
Je hebt genoeg van je papierstapels en het zoeken naar docu-
menten; je wil meer ruimte op je bureau en ruimte in je hoofd! 
Of je hebt besloten met minder papier en meer digitaal te gaan 
werken. Of... heb je helemaal geen zin om te beginnen aan de 
door jouw organisatie opgelegde Clean desk policy?

Hoe werkt dit e-book?
Dit e-book bied je een stappenplan om je werkplek om te 
toveren tot een clean desk omgeving. Bij elk van de 3 stappen 
omschrijven we wat het doel is, hoe je dit kunt uitvoeren, en 
wat je nodig hebt. 

Het is niet altijd makkelijk om zelf te beginnen aan iets 
nieuws; daarom dit e-book. Lees het door en haal er uit wat 
jou kan helpen! Maak eventueel per stap je eigen notities en 
planning. Begin met het beantwoorden van de vragen op de 
volgende pagina!
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Belangrijke vragen
Beantwoord de volgende vragen zodat je nog gemotiveerder 
van start gaat!
 
Wat zijn jouw redenen om met dit e-book aan de slag te gaan? 
(denk aan papierloos werken, meer overzicht, tijdwinst, etc.)

Omschrijf eens hoe jouw werkplek er nu uit ziet? (of maak een 
foto!)

Hoe zou je willen dat het er binnenkort uit ziet? 

Wat kan je nu doen om daar verandering aan te brengen?

Op een schaal van 0 tot 10, waar sta jij nu?

0     .      .       .      .      5      .      .      .      .      10

(0 = ongeorganiseerd, 10 is goed georganiseerd en clean desk)
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Stap 1 : B E G I N
Het is altijd het juiste moment om met iets nieuws  
te beginnen!

D O E L
In actie komen om de stap te zetten.

H O E
Je inventariseert hoe je nu werkt en wat je nodig hebt om  
clean desk te gaan werken. 

Hoe georganiseerd werk je nu? 
Ben je vaak op zoek naar (digitale) documenten? 

Waar heb je moeite mee? 
  Opruimen
  Wegdoen
  Keuzes maken
  Losse papieren, stapels
  Volhouden – discipline
 

Wat heb je nodig - wat moet je weten: 
   Hoeveel  meter kastruimte heb je maximaal ter  

beschikking?
    Mogen er spullen in de vensterbanken / op de kasten 

staan?
   Zijn er afspraken of regels over bewaar-

termijnen/archivering? 
   Bepaal een einddatum waarop je clean 

desk  ‘proof’ wil zijn. Zet deze in je  
agenda.

   Zoek, als het mogelijk is, een collega/ 
maatje. Samen aan nieuwe doelen  
werken motiveert en is veel leuker dan 
alleen. 

  Plan ‘opruimtijd’ in je agenda.
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T I P 
Clean desk protocol
Zijn er geen regels of 
richtlijnen m.b.t. clean desk 
beleid dan kan er worden  
gekozen om deze gezamen-
lijk te bepalen. Wij helpen 
hier graag bij.
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Opruimtijd
Opruimtijd is de tijd die je in je agenda plant en volledig  
besteedt aan het opruimen en organiseren van je werkplek.
Natuurlijk komt het voor dat je opruimtijd wel eens opgaat aan 
andere prioriteiten. Geen probleem: plan een nieuwe afspraak 
en begin (of vervolg) weer met frisse moed. Maak een opruim 
afspraak met jezelf net zo belangrijk als een afspraak met een 
ander.

Planning
Noteer hier eventueel alle afspraken en regels en maak een 
planning in het schema.

Wat ga je opruimen Hoe Aantal uren Wanneer/planning



Stap 2:  B E S L I S
Opruimen = ruimte maken

D O E L
Het wegdoen van papieren en spullen die je niet meer nodig 
hebt. Afspraken maken over het al dan niet bewaren van  
stukken. 

H O E
Je hebt stap 1 doorlopen en weet wat je te doen staat. Nu ga je 
je spullen en papieren verzamelen, grof sorteren, wegdoen en 
opbergen. 

Je werkplek
Neem je werkplek eens goed in je op. Heb je veel dossiers,  
mappen en losse papieren? Blijf je met papier werken of ga  
je vanaf nu vooral digitaal? Als je de situatie scherp voor 
ogen hebt, dan kun je beginnen. Aan de slag in kasten, met je 
werkarchief en bureaulade.

Wat heb je nodig:
  Verzamelbak voor oud papier
  Verzamelbak voor oud kantoormateriaal
  Papierversnipperaar
   Notitieblok om to-do’s te noteren die je tegenkomt uit  

de stukken die voorbij komen bij het opruimen
  Weten wat je valkuil is als je hiermee aan de slag gaat 
  Opruimtijd!

Aan de slag!
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Kasten
Is een overvolle kast één van de redenen dat je bureau vol ligt, 
begin dan met ruimte maken in die kast!  Zet de afvalbak in je 
buurt.

   Haal plank voor plank leeg en bepaal van elke map, elke  
stapel, elk papier wat ermee moet gebeuren door te vragen: 
heb ik het ooit nog nodig? Of een collega?

   De categorieën zijn simpel, het zijn de 3 A’s:

    1   Afdanken (Weggooien of Doorgeven)
    2   Archief  (Bewaren)
    3  Actie (Tijdelijk Parkeren)

   Belangrijk: neem bij ieder document direct een beslissing, 
zorg dat je iets maar één keer in je handen hebt. 

   Doe weg wat achterhaald is of al centraal gearchiveerd is.
   Als je denkt dat je bepaald naslagmateriaal nog nodig hebt, 

kun je je afvragen, of het ook op internet te vinden is. 
   Gooi papieren die je niet meer nodig hebt en die niet  

gearchiveerd hoeven te worden, meteen weg. 
   Maak stapels van zaken die bewaard of gearchiveerd  

moeten blijven, eventueel al gesorteerd op onderwerp of 
jaar. 

   Maak een aparte stapel van papieren waar nog een actie 
aan vast zit (een andere actie dan archiveren)

   Maak een aparte stapel van papieren die ingescand moeten 
worden.

   Laat de stapels liggen en ga er straks mee verder bij Stap 3.

Bureaulades
Ga je werken met bureaulades of niet (meer)…. Maak ze in ieder 
geval leeg, maak ruimte! 

   Doe wat je niet meer nodig hebt, weg. 
   Is het afval of nog bruikbaar? In het laatste geval verzamel 

je het kantoormateriaal in een doos. Het kan terug naar het 
magazijn of naar een kringloop.

   Maak een centrale plaats op de afdeling voor niettangen, 
paperclips, perforators enz.
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Niet meer nodig    Afdanken (weggooien)

Afval of nog bruikbaar  Afdanken (kringloop of magazijn)

Persoonlijk    Mee naar huis of in je locker

Bekijk op deze manier ook de prullaria die op je bureau of in de 
vensterbank staan:
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Losse papieren op bureau en andere plekken
Nu is het tijd om ook op je bureau (en in de vensterbank) alle 
losse papieren, stapels en stukken in mappen of in bakjes te 
verzamelen en stuk voor stuk door te nemen. Sorteer nu ook 
weer volgens de 3 A’s: Afdanken - Archiveren - Actiestapel.
Afdanken doe je meteen, Archief en Actie leg je bij de nieuwe 
stapels die je al hebt gemaakt.

Archiveren
Ook al ga je volgens een clean desk systeem werken, je hebt 
altijd te maken met stukken die bewaard moeten blijven.  
Maak onderscheid in:

Dagelijks archief     Stukken die je iedere dag nodig hebt  
   (dossiers, lopende zaken)
Afdelings archief  Stukken die van belang zijn voor jou  
   en je collega’s
Bedrijfs archief   Stukken die wettelijk bewaard moeten  
   blijven

Actiestapel
Met de actiestapel gaan we verder op pagina 13: ‘Hoe blijf je 
opgeruimd’.

T I P   Neem jezelf en het opruimplan  
serieus,  neem er de tijd voor.
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Je komt nu misschien op een kritisch moment. Je hebt goede 
plannen om anders te gaan werken en je bent bezig met  
opruimen. Het komt er op aan dat je volhoudt en doorzet.  
Hoe motiveer jij jezelf om door te gaan? 

T I P  Onthoud de maker
Werk je veel met artikelen, bedenk dan: “Onthoud de  
maker of leverancier; dump het papier!” Ofwel: maak een 
registratie van interessante artikelen op onderwerp of 
schrijversnaam en gooi de artikelen zelf weg. Ga je vooral 
digitaal werken, scan artikelen in en/of bewaar de digitale 
links, bijvoorbeeld in ‘Evernote’. 

T I P  Motivatie: 3 x M
Zoek de voor jou juiste MUZIEK om in de stemming te  
komen of vraag een MAATJE om je te helpen of gelijktijdig  
op te ruimen.
Beloon jezelf na het opruimen wat lekkers – een MOORKOP 
of een MANGO  :)

Bij stap  1 heb je bedacht waar je moeite mee hebt, wat je valkuil 
is. Bedenk hoe je dat kunt oplossen. Je bent dan veel minder snel 
geneigd in je valkuil te stappen en heb je veel meer kans je doel 
te bereiken!

T I P  Afvoeren van het materiaal
Zorg dat het oude materiaal zo snel mogelijk op een goede 
plek komt. In de afvalbak, papierbak, recyclingbak, etc. 
Misschien moeten bepaalde dossiers of rapporten naar de 
papierversnipperaar. Maak en zet alles klaar voor afvoer 
of breng het zelf weg. Hoe sneller het weg is, hoe eerder je 
overzicht hebt. 

Ga door naar stap 3!



Stap 3 : B E R G  O P
Archiveren is de kunst van het terugvinden

D O E L
Een duidelijke en logische opbergstructuur zodat je je werk 
altijd snel en effectief kunt verwerken, opbergen en terugvin-
den.

H O E
Structuur aanbrengen in je werkarchief en in de papieren en 
materialen die zijn overgebleven, aan de hand van bestaande 
of nieuwe afspraken en regels. 

Wat heb je nodig:
  De door jou gesorteerde Archiefstapel(s)
  De door jou gesorteerde Actiestapel 
   De door jou gesorteerde papieren die gescand 

moeten worden
  Ordners of hangmappen
  Etiketten, perforator, labelmaker
  Tijd!

Voordat je begint met archiveren van je Bedrijfsarchief en 
Afdelingsarchief, maak je rubrieken waaronder je wil (en moet) 
gaan opbergen. Ga je geheel digitaal werken, bepaal dan welke 
stukken gescand moeten worden en hoe ze digitaal opge- 
borgen moeten worden. 
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T I P  Goed opbergen = snel terug vinden
Wist je dat een medewerker gemiddeld 6 tot 8 weken per 
jaar kwijt is met het zoeken naar bestanden, e-mails en losse 
notities? 
(Als er dan ook nog sprake is van chaos, kun je daar nog eens 
2 weken bij optellen + de stress die het iedere dag weer geeft 
als je iets kwijt bent)
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   Maak een lijstje en bepaal welke rubrieken en sub-rubrieken 
er zijn of moeten komen

   Geef deze rubrieken goed aan op je mappen in de kast, het 
liefst met etiketten of labels die met een printer gemaakt 
zijn.

   Wees daarin consequent en overleg de rubrieken of titels 
met je collega’s, zodat dezelfde benamingen gehanteerd 
worden.

   Binnen een grote groep is het handig om namen van do-
cumenten die bij elkaar horen ook te laten beginnen met 
dezelfde code of bijvoorbeeld een projectnaam. 

   Heb je nog een eigen kast - of plank in de kast? Hou je eigen 
systeem simpel en overzichtelijk en bewaar niet te veel.

T I P  Post it!
Rubrieken en sub-rubrieken bepalen? Werk met post its . 
Bepaal de hoofdrubrieken, schrijf ze op post its en plak ze 
op een wand of deur. Daarna ga je verder met bepalen van de 
sub-rubrieken. Omdat dit systeem overzichtelijk en flexibel 
is, kom je makkelijk tot een goed geheel.

In het volgende hoofdstuk geven we je tips om je werkplek 
opgeruimd te houden!



Hoe blijf je opgeruimd
Clean desk werken is meer is dan eenmalig opruimen. Het is de 
kunst om zodanig georganiseerd te werken, dat je snel docu-
menten kunt opbergen en terugvinden. Daarnaast is een goed 
en doorstromend systeem voor je taken onmisbaar.

Wat heb je voor nu nodig: 
   De door jou gesorteerde Actiestapel
   Enkele bakjes en/of een sorteer map
   Tijd!

Actiestukken
De stukken waar je nog iets mee moet, of die je (nog) niet op 
kunt bergen, vormen samen je werkvoorraad of  “to do”. Deze 
papieren ‘to do’s’ kun je in een sorteermap doen, per project of 
per week bijvoorbeeld.

Dagelijks archief - laat het stromen!
Hou het overzichtelijk op je bureau en werk met vier  
categorieën:

1  In/’to do’
2  Afwachten/ingepland
3  Lezen
4  Uit (archief)

De stukken kun je het beste in bakjes leggen of zetten. Heb je 
niet zoveel papieren, dan is een sorteer map afdoende.  Het 
blijft overzichtelijk als je elke dag enige tijd besteedt aan het 
organiseren van de stroming. En de bakjes kun je eventueel na 
je werkdag in een kast opbergen.
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T I P  Pas op voor stapels
Stapels zijn uitgestelde beslissingen. Hou stroming in de  
papieren, zodat er geen opstapelingen op je bureau komen.
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Voorkom stapels
Neem direct een beslissing bij binnenkomende stukken. Vraag 
je af: Moet ik er nu iets mee? En leg de klemtoon opeenvolgend 
op ‘moet’, ‘ik’, ‘nu’ en ‘iets’. Vervolgens geef je het stuk de juiste 
plek, al dan niet in de afvalbak :)

   Blijf kritisch en realistisch in het vasthouden van papieren. 
Bewaar alleen de spullen waar jij verantwoordelijk voor 
bent

   Print zo weinig mogelijk
   Instroom verminderen: Zeg nieuwsbrieven die je niet of 

nauwelijks leest, af 
   Belangrijk: Plan elke week een uur opruimtijd in

Opgeruimd digitaal werken
Als je vooral digitaal gaat werken, ga dan op een vergelijkbare 
manier aan de slag met de stappen.
De inhoud van je computer moet je net zo behandelen als 
(voorheen) de inhoud van je kast. Hoe ‘vol’ is je computer?  
Je hoeft documenten die je op papier bewaart niet digitaal  
e bewaren. Of andersom. Bewaar ook geen documenten die 
centraal of bij de maker ervan gearchiveerd worden. 

Je kunt ervoor kiezen om al je ‘to do’ in het 
mailprogramma te laten staan. Of om met 
een digitale takenlijst te werken waar je 
mails naar toe verplaatst. Het belangrijkste 
is, dat al je ‘to do’ zich op één plek bevindt, 
net zoals in een bakje.

Voorkom digitale opstapelingen
Om te voorkomen dat je e-mail box overloopt, pas je dezelfde 
principes toe als bij papieren: zorg dat je snel beslissingen 
neemt over een binnenkomend bericht of document. 
Vraag jezelf ook hier af: moet ik er nu iets mee? En leg de klem-
toon opeenvolgend op ‘moet’, ‘ik’, ‘nu’ en ‘iets’. 

Kun je iets binnen twee minuten afhandelen? Doe het dan ook 
meteen.

T I P  Dezelfde naam
Je digitale documenten 
bewaar je in mapjes die je 
dezelfde namen geeft als  
je fysieke mappen..
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Het belangrijkste instrument om opgeruimd te blijven werken, 
ben jij zelf! 

Naast het elke dag weer nemen van beslissingen, is het belang-
rijk om één keer in de week tijd te nemen (in te plannen) om op 
te ruimen en te archiveren. 

Heb je moeite met het plannen van opruimtijd, het beheren 
van je taken of loopt je agenda over? Dan is onze training Ef-
fectief Werken iets voor jou. Zie onder het kopje ‘Training’ op 
de volgende pagina.

Jouw ideale werkplek en werkdag
Bij de start van dit e-book heb je de vraag beantwoord:  
‘Omschrijf eens hoe jouw ideale werkplek (in deze functie) 
eruit ziet’.

   Lees je antwoord op deze vraag nog eens goed door
   Hoe anders is dat NU? 
   Op een schaal van 0 tot 10: waar sta jij nu, welk cijfer geef je 

jezelf?

0     .      .       .      .      5      .      .      .      .      10

(0 = ongeorganiseerd, 10 is goed georganiseerd en clean desk)



En nu?
Neem de tijd! Het is niet mogelijk om in één dag te verande-
ren en volledig clean desk te werken. Maak een plan en stuur 
bij. Vraag advies bij collega’s die goed georganiseerd zijn. De 
antwoorden liggen vaak al kant en klaar bij iemand op je te 
wachten. 

Training
Heb je behoefte aan meer ondersteuning, dan is een training 
wat voor jou. In onze persoonlijke training ‘Effectief Werken’ 
gaan we samen op zoek naar jouw oplossingen voor clean desk 
werken. Je leert hier succesvol mee om te gaan. 
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Enkele quotes van door ons getrainde medewerkers:
“Recent de training Effectief Werken gevolgd op mijn werk. 
Zeer aan te bevelen. Werk veel efficiënter en met meer vol-
doening bovendien.”

“Het persoonlijke gesprek heeft me laten beseffen dat een 
frisse blik van buitenaf je veel kan laten zien. Ik ben veel te 
omslachtig aan het werk. Ik ben al met een andere opzet 
begonnen.”

“Door de individuele begeleiding kreeg ik het zelfvertrou-
wen dat een goede werkorganisatie ook voor mij (met mijn 
valkuil van chaos) is weggelegd. Als ik het spoor kwijtraak 
kan ik mijzelf op een simpele wijze weer in het gareel krij-
gen.”

“Ik stond er in het begin een beetje sceptisch tegenover, 
vond mezelf al heel georganiseerd en ik had het gewoon 
druk. Met de tips uit de training heb ik verbeteringen in mijn 
werkwijze aangebracht die resultaat opleveren!”

http://www.cleandesk.nu/algemeen/2/sub/50/Effectief-werken.html
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Toolkit voor de hele afdeling
Is het handig als de opruimactie op grotere schaal plaatsvindt, 
bijvoorbeeld de hele afdeling of het hele bedrijf? Misschien is 
dan onze ‘Clean Desk Experience’ iets voor jullie. Een toolkit 
met een stappenplan om een succesvolle Clean Desk Dag te 
organiseren. Kijk hiervoor op www.cleandesk.nu.

Gun jezelf de ervaring van een  

opgeruimd bureau. Begin vandaag  

nog en beloon jezelf! �

http://www.cleandesk.nu


Over cleandesk.nu
Clean Desk werken is meer dan een opgeruimd bureau,  
het is vooral Effectief Werken. 

Cleandesk.nu is een samenwerking van Petra Bosch – van 
Rossum en Ellen Massaro. Wij werken al jaren als zelfstandig 
professional organizers. Ervaring en expertise vormen de basis 
voor de opdrachten van Cleandesk.nu, zowel voor bedrijven als 
voor de publieke sector. De focus is vooral op de mens gericht, 
als onderdeel van de snel veranderende kantoorsituaties.  
Cleandesk.nu biedt meer dan een opgeruimd bureau!

Specialiteiten
Cleandesk.nu traint medewerkers en leidinggevenden. Wij 
trainen in praktische zaken en gedragsverandering zodat het 
andere, nieuwe werken soepel en goed kan worden ingevoerd. 
Onze specialiteit is dat wij een individuele training geven. 
Daardoor is het mogelijk om voor ieders manier van werken 
een passend systeem te maken en zodoende grip te hebben  
op het werk. 

Resultaten onderzoek: Werkdruk daalt, overzicht stijgt!   
Wij én onze klanten ervaren het al jaren: professional organi-
zing werkt en zorgt voor o.a. een daling van de werkdruk!  
Onze ervaring wordt nu bevestigd door de uitkomsten van een 
landelijk onderzoek wat door de NBPO is 
uitgevoerd, en waar ook onze klanten/ 
opdrachtgevers aan hebben meegewerkt.  
Lees hier de uitkomsten van het onderzoek.
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Opdrachten
Wij hebben opdrachten 
(uitgevoerd) bij:
Gemeentes
Provincies
Woningcorporaties
Technische bedrijven
Universiteiten
Ziekenhuizen
ZZP-ers
Trainingsbureaus

http://www.nbpo.nl/professional+organizer+zakelijk/effectiviteitsonderzoek


Blijf op de hoogte
Als je dit e-book van iemand hebt gekregen en je ontvangt nog 
niet de gratis nieuwsbrief van Cleandesk.nu, abonneer je dan 
via www.cleandesk.nu.
Deze nieuwsbrief geeft je elk kwartaal praktische tips voor  
effectief werken!

Cleandesk.nu
Ellen Massaro en Petra Bosch
Postbus 13
1171 HD Badhoevedorp

020-6596721
info@cleandesk.nu

www.cleandesk.nu
twitter: @cleandesk
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