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Bakjessysteem 

Bakjes op je bureau zijn handig om post en andere papieren in te organiseren en weg te 

bergen.  

 

1. Stukken verwerken betekent: sorteren, beslissingen nemen, actie ondernemen en 

opbergen. Je kunt jezelf drie vragen stellen bij het behandelen van binnengekomen 

post:  

1. Waar verwijst het stuk naar? 

2. Tot welke categorie behoort het? 

3. Welke stap moet ik ondernemen? 

 

2. Je kunt een in-bakje gebruiken voor alle binnengekomen documenten. Hierin komt de 

binnengekomen post en stukken die je voor jezelf, je manager, collega’s etc. in 

behandeling neemt die dag (of week). Sorteer deze stukken op volgorde van 

belangrijkheid of prioriteit. Probeer altijd eerst de belangrijkste zaken af te handelen 

voordat je aan de minder belangrijke begint. 

 

3. Als het je niet stoort in je werkzaamheden van dat moment, probeer dan zoveel 

mogelijk direct actiete ondernemen. Op langere termijn blijkt dit direct afhandelen 

systeem minder tijd en inspanning te kosten, je houdt minder zaken -die je nog moet 

behandelen- in gedachten, waardoor je geconcentreerder kunt werken. 

 

4. Stop niet iets terug in je in-bakje als je het er eenmaal hebt uitgehaald. Je bepaalt bij 

binnenkomst van de stukken wat wanneer behandeld moet worden. Is iets eenmaal 

in behandeling, probeer de actie dan af te maken. 

 

5. Als je stukken uit de in-bak haalt en je komt er niet aan toe ze af te handelen, kun je 

ze opbergen in het bakje in behandeling. 

 

6. Als je veel stukken in behandeling hebt, is een termijnmap met een tijdsindeling de 

beste manier om stukken op te bergen. 
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7. Als directe actie niet mogelijk is, is het bakje nog te behandelen een laatste 

redmiddel. 

 

8. Als er geen actie nodig is maar je bent er niet zeker van of een stuk weggegooid kan 

worden, leg het dan in je vergaarbak en laat het daar liggen. Als er na vier weken 

nog niets mee is gebeurd, kun je het opbergen. 

 

9. Voor stukken die je moet verspreiden of versturen kun je een uit-bakje maken. 

Gebruik dit voor stukken die naar collega’s gaan, papieren die buiten het kantoor 

gearchiveerd moeten worden, stukken die je moet delegeren, externe post, etc. 

 

10. Voor stukken die afgehandeld zijn en die je moet archiveren kun je een bakje archief 

maken. Laat deze stapel echter niet te hoog worden, maak regelmatig tijd vrij 

(dagelijks) om alles weg te werken. 

 

11. Zorg voor een goed archiveringssysteem voor alle paperassen die echt opgeslagen 

moeten worden. Loop dit regelmatig door en ontdoe het archief van oude stukken. 

 

12. Maak een bak diversen voor tijdelijke opslag van stukken die je waarschijnlijk nooit 

meer nodig hebt, maar waarvan een kleine kans bestaat dat je ze nodig hebt. Deze 

bak voorkomt onnodige opslag van nutteloze stukken in het archief. 

 

13. Houd alle papieren van je bureau behalve de stukken waar je echt mee bezig bent.  

 

14. Zorg er voor dat je altijd een notitieboekje bij je hebt zodat je aantekeningen kunt 

maken, ideeën kunt opschrijven of boodschappen kunt noteren. Haal een krul door 

de aantekeningen die je afgehandeld hebt. Je voorkomt zo het 'losse papiertjes' 

effect.  

 

15. Zorg elke dag voor een volle papier-/prullenbak! 


