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Een opgeruimd werkblad  

Om te vermijden dat je bureau een verzamelplaats wordt voor paperassen geef je lopende 

zaken een vaste plek.  

 

Voorwerp Doel Voorbeeld Plaats 

Bakje inkomende stukken Vaste plaats om nieuw 

binnengekomen stukken in 

te leggen, in afwachting 

van verdere behandeling. 

• Dagelijkse post 

• Nieuwe informatie 

• Opdrachten van je manager 

• Faxberichten 

Op je bureau 

Bakje uitgaande stukken Vaste plaats voor voltooide 

stukken vlak voor 

verzending. 

• Antwoord op een brief die je 

hebt gedelegeerd 

• Uitgaande post 

• Stukken die getypt moeten 

worden 

• Stukken die gearchiveerd 

moeten worden 

Op je bureau 

Takenlijst Een doorgaande lijst van 

dingen die je moet doen in 

de komende dagen. Dient 

als geheugensteuntje en 

helpt je prioriteiten 

bepalen. 

• Telefoontjes die beantwoord 

moeten worden 

• Evaluaties die je moet bekijken 

• Brieven die je moet schrijven 

• Werkopdrachten die gepland 

moeten worden 

Op je bureau 

Agenda Geeft aan wanneer je 

bepaalde dingen afmaakt 

of opnieuw bekijkt. De 

agenda moet de 

inleverdata voor projecten 

bevatten. 

• Afspraken met vermelding van 

plaats en tijd 

• Vergaderingen 

• Data waarop je aanwezig moet 

zijn 

• Deadlines 

Op je bureau 

Vervaldagenmap Voor zaken die in de 

toekomst moeten 

gebeuren. Deze mappen 

zijn vooral handig voor 

taken waarbij je 

vervolgactiviteiten moet 

uitvoeren. 

• Kopieën van stukken voor 

aankomende afspraken 

• Formulier dat je pas over een 

paar weken moet invullen 

• Zaken waaraan je volgende 

week gaat beginnen 

In je ladekast 

Werkmappen lopende 

projecten 

Om stukken bij elkaar te 

houden die bij projecten 

horen waar je op dit 

moment mee bezig bent. 

• Klantenmappen 

• Aankomende beurzen 

In je bureau of ladekast 
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Werkmappen administratie Om stukken die bij de 

lopende administratieve 

projecten of activiteiten 

horen bij elkaar te houden. 

• Notulen van wekelijkse 

stafvergadering 

• Ideeën voor nieuwsbrieven 

• Financiële informatie 

• Vaak gebruikte formulieren 

In je bureau of ladekast 

Werkmappen personen Bevatten informatie over 

en van je zakelijke relaties 

en daarbij behorende 

processen. 

• Stukken die verband houden 

met gedelegeerde projecten 

• Doelen van het management 

op langere termijn 

• Ideeën om te bespreken 

tijdens de volgende 

vergadering 

In je bureau of ladekast 

Prullenbak Om onnodige papieren en 

informatie zo snel mogelijk 

te verwijderen van je 

werkplek. 

• Reclame 

• Dubbele kopieën 

Bij je bureau 

Diversen map Om referentiemateriaal in 

te bewaren zodat je ze niet 

vergeet en je bureau toch 

vrij houdt. 

• Nieuwsbrieven 

• Tijdschriften 

• Artikelen 

 

In je ladekast 

 


