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Opbergen van papier 

Ook in het digitale tijdperk komen er nog steeds bergen papier op ons af. Hoe kun je al deze 

blaadjes zo goed mogelijk opbergen? De meest gebruikte opbergmiddelen zijn ordners, 

dossiermappen en archiefdozen. Welke middelen voor welke documenten het beste ingezet 

kunnen worden vind je in onderstaand overzicht. 

 

Ordners 

Kenmerken 

1. Bijzonder praktisch 

2. Inhoud staat op de rug 

3. Handig bladeren door ringenmechaniek 

4. Geen speciaal type kast nodig 

5. Grote opbergcapaciteit 

6. Kosten laag 

7. Duurzaam 

8. Neemt leeg net zoveel ruimte in als vol 

Worden daarom veel gebruikt voor stukken die in grote hoeveelheden binnenkomen, denk 

aan facturen en rekeningafschriften. 

 

Dossiermap 

Nemen nauwelijks meer ruimte in dan de inhoud en zijn daarom geschikt voor dunne 

dossiers of voor dossiers waarvan de toekomstige omvang niet bekend is. Dossiermappen 

hebben ook nadelen:  

1. weinig geschikt voor dikke pakken papier 

2. opslagkosten zijn hoog 

3. mappen zijn gevoelig voor slijtage 

Er zijn twee soorten dossiermappen: met hechting en zonder. Mappen zonder hechting 

hebben het voordeel dat opbergen van stukken snel verloopt. Het nadeel is dat de stukken 

snel door elkaar raken en de kans op zoekraken groot is. Dat nadeel wordt ondervangen 

door mappen met hechting. Met een metalen hechtstrip is het tussenvoegen van stukken erg 

lastig, maar met de �zippels�, kunststof archiefbinders (slangetjes), heb je dat probleem niet 

en je kunt bovendien veel documenten herbergen. 

 

Deze dossiermappen met kunststof archiefbinders kun je onder meer bestellen bij Kluwer 

Formulier en Opbergsystemen 
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Opbergen dossiermappen 

Dossiermappen kun je vervolgens op de volgende manieren opbergen: 

• Liggend in stapelbare kunststofcassettes 

Deze cassettes werken overzichtelijk en je hebt geen extra kast nodig. Ze zijn wel kwetsbaar 

voor beschadigingen en nemen veel ruimte in.  

• Hangend in hangmappen 

Aanmaken van nieuwe dossiers neemt wat tijd in beslag omdat zowel de hangmap als de 

dossiermap van opschriften moeten worden voorzien. Stukken los in een hangmap stoppen 

valt af te raden. Er zijn twee hangmapsystemen: de frontale opberging (achter elkaar in 

laden kasten) en de laterale opberging (naast elkaar in rekken of kasten).  

• Staand in kunststofbakken. 

Als steun voor dossiermappen. Deze zijn voorzien van duidelijke naam of nummercode. Én 

elke sticker heeft een afzonderlijke kleur waardoor duidelijk opvalt als een map verkeerd 

staat.  

 

Archiefdozen 

Het middel voor een statisch archief. Compact en stofvrij opgeslagen tot het moment van 

vernietiging. Ze zijn in verschillende maten en modellen verkrijgbaar. Het traditionele model 

met metalen sluitclips is kwalitatief gezien het beste. Dozen die niet goed gevuld zijn geven 

ruimteverlies. Maar te vol gepropt, gaan ze uitpuilen en eventueel zelfs scheuren. 
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