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Ordeningsmethoden 

Om archiefstukken makkelijk terug te vinden kun je een aantal ordeningsmethoden 

toepassen.  

1. Op alfabet ordenen 

Alfabetisch rangschikken is een van de meest gebruikte methoden bij het ordenen van 

documenten, mappen en dossiers. Je rangschikt op persoonsnaam, plaatsnaam, bedrijf etc. 

Een handleiding voor alfabetisch ordenen is ABC-regels, ISBN 90 1403 771 6. De richtlijnen 

in dit boek gelden als norm voor het alfabetisch geordende archief.  

2. Op nummer ordenen 

Numeriek ordenen betekent dat de documenten op nummervolgorde worden gelegd. 

Bijvoorbeeld bij binnengekomen stukken die een inschrijfnummer krijgen. Op dit nummer 

kun je de stukken rangschikken. Nadeel is dat je onmogelijk alle nummers die bij 

documenten horen kunt onthouden. Een combinatie met een alfabetische ordening kan 

uitkomst bieden. Zo kun je bijvoorbeeld informatie over gemeenten alfabetisch ordenen en 

documenten binnen die dossiers verder rangschikken op postcode. 

3. Op datum ordenen 

Op datum of 'chronologisch' ordenen is een praktisch ordeningsprincipe voor stukken die je 

zelf verstuurt en van datum voorziet of brieven die binnenkomen. Chronologisch ordenen is 

vergelijkbaar met numeriek ordenen. Als opbergmethode zeer simpel, maar beperkt wat 

terugvinden betreft. Daarom is een hoofdonderverdeling op bijvoorbeeld alfabet aan te 

raden.  

4. Op soort ordenen 

Op soort rangschikken kun je doen bij documenten van dezelfde soort: dit zijn bijvoorbeeld 

notulen, contracten, interne mededelingen etc. Om documenten makkelijker terug te vinden, 

breng je binnen de soortgewijs geordende stukken een tweede ordening aan, bijvoorbeeld 

numeriek, alfabetisch of chronologisch.  

5. Op zaak ordenen 

Alle documenten die betrekking hebben op één zaak breng je bij elkaar. Per zaak maak je 

een map. Denk hierbij aan projecten, juridische zaken, de verbouwing van het kantoor, etc. 

Een zaak heeft duidelijk een begin en einde, op een bepaald moment is de zaak afgerond en 
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kun je de map afsluiten. Het trefwoord dat je kiest om je dossier te benoemen verwijst altijd 

duidelijk naar de inhoud van die zaak. 

6. Op onderwerp ordenen 

De meeste archieven bestaan uit op onderwerp gerangschikte stukken. Dit is een logisch en 

duidelijk systeem. Veel zaken bestaan immers maar uit enkele vellen papier. Om te 

voorkomen dat je voor iedere zaak een aparte map moet gaan maken, stop je een aantal 

zaken die over hetzelfde onderwerp gaan in één map bij elkaar.  

  

 


