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Clean Desk Policy in de praktijk

Do or die!
Bij de een rijzen de haren te berge, de ander wordt blij van de ‘clean desk gedachte’ en 
kan niet wachten tot alle bureaus in de kantoortuin voortaan keurig netjes zullen zijn.
Ondanks het feit dat de meningen over het nut van Clean Desk werken verdeeld zijn, 
stappen steeds meer werkgevers over op een Clean Desk Policy. 

Tekst Denise Hulst*

Er zijn verschillende redenen waarom ze dit 
doen en vaak is het een combinatie van fac-
toren: 

1. Bescherming van belangrijke gegevens: 
veiligheid.

2. Uitstraling van de werkplekken; visite-
plaatje van het bedrijf.

3. Het Nieuwe Werken; flexibele werkplek-
ken en digitaal werken.

4. Verhoging van de efficiency.
5. Makkelijk schoon te houden.
6. Beter voor de luchtwegen (papier trekt 

stof aan).
 
Nadelen in de ogen van medewerkers: 

 - ‘Opruimen kost tijd en dat heb ik al zo 
weinig.’

 -  ‘Ik heb geen eigen plek meer.’
 - ‘Ik kan nooit al mijn spullen kwijt.’  

1. Bescherming van belangrijke 
gegevens 
Bedrijfsveiligheid is in toenemende mate be-
langrijk. Niet alleen belangrijke documenten 
die over bureaus slingeren kunnen een be-
dreiging voor de bedrijfsveiligheid vormen, 
maar ook usb-sticks of diskettes. Clean 
Desk werken gaat dus over alles wat op een 
bureau ligt waar anderen geen toegang toe 

mogen hebben. Bijvoorbeeld: dossiers van 
personeelszaken die niet in de kantine of op 
de printer rondslingeren. 

2. Uitstraling van de werkplek 
Een rommeltje op het bureau betekent een 
rommeltje in het hoofd en een onprofessio-
nele organisatie. Vaak zijn dat de eerste as-
sociaties bij bureaus waar de papieren hoog 
opgestapeld liggen.  
Je kunt daarover van mening verschillen, 
maar feit is wel dat van de bedrijfsdossiers 
een groot gedeelte onvolledig is omdat de 
ontbrekende stukken ergens in stapels ver-
stopt zitten. Zelfs nu veel organisaties digi-
taal gaan werken. 

3. Het Nieuwe Werken: flexibele werk-
plekken en digitalisering 
Het Nieuwe Werken brengt een aantal za-
ken met zich mee. Niet per se allemaal te-
gelijkertijd en in een bepaalde volgorde, 
maar de meest in het oog springende ge-
volgen van Het Nieuwe Werken zijn wel flex-
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plekken en digitaal (papierarm) werken met 
de iPad of met een andere tablet. De ge-
dachte achter flexplekken is dat je met min-
der plekken toekomt bij een bezetting onder 
een bepaald percentage. Wil het werken 
met flexplekken ook daadwerkelijk ‘werken’ 
dan moeten werkplekken ook flexibel ge-
bruikt worden, anders zijn er namelijk altijd 
werkplekken te weinig en werkt het hele 
flexconcept niet. Rouleren van werkplek is 
dus een voorwaarde. En wie wil er nou aan-
schuiven aan een rommelig bureau? Daar-
naast: als er spullen liggen op een bureau 
dan zou dat moeten betekenen dat deze 
plek bezet is.
Dat betekent: opruimen als je je werkplek 
verlaat. Dat hoeft misschien nog niet als je 
een kop koffie gaat halen, maar wél als je 
meer dan een uur weg bent van je plek. 
Dat hangt af van het beleid dat je werkgever 
vaststelt. 
 
Digitalisering is vaak een onderdeel van 
Het Nieuwe Werken. De argumenten om 
digitaal te werken zijn divers: het zou effici-
enter zijn (vooral bij gemeenten en het digi-
tale loket) en daarnaast maakt het digitaal 
beschikbaar maken van informatie het voor 
veel groepen medewerkers mogelijk om op 
elke gewenste plek (uit of thuis, op kantoor 
of in de kroeg) aan het werk te kunnen. 
Ook milieuoverwegingen spelen soms 
mee.

Feit
Het niet kunnen terugvinden van documenten kan voor bijna 100 PROCENT toege-
schreven worden aan het feit dat deze nooit goed zijn opgeruimd en gearchiveerd. 
Makkelijk terugvinden begint bij goed opbergen. Dus eigenlijk klopt het:
een onprofessio nele organisatie staat stapels toe, een professionele niet.

Corrie, secretaresse bij een grote gemeente die overgaat op Het Nieuwe Werken 
Voor Corrie is Clean Desk werken de nieuwe manier van werken geworden: 
‘Aanvankelijk zag ik het niet zo zitten. Papierstapeltjes op mijn bureau gaven mij juist 
houvast. Stapeltje To Do voor deze week, stapeltje Te Plannen klussen voor de volgen-
de week. En dan natuurlijk de vergader- en overlegdocumenten die ik klaar legde voor 
mijn leidinggevende. En zij was juist het grootste struikelblok omdat zij zeer gehecht 
was aan papier en het niet zag zitten om clean desk te werken.’
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4. Verhoging van de effciency 
Velen zullen dit herkennen: je bent bezig aan 
een taak maar zodra je ogen op een andere 
stapel werk vallen, is je concentratie ver-
stoord. Op het moment dat mensen den-
ken: ‘Oh ja, dat moet ik ook nog doen’, is 
de kans groot dat ze hetgeen waar ze mee 
bezig zijn uit hun handen laten vallen om 
vervolgens verder te gaan met iets nieuws. 
Zo word je dus zelf de grootste onderbreker 
van je werkprocessen. Je helpt je eigen con-
centratie een behoorlijk handje als je al die 
afleiders van je bureau haalt. Maar eerlijk is 
eerlijk: voor de ene persoon geldt dat meer 
dan voor de andere. 

werkt met een minimum aan papier, dan 
blijft er genoeg ruimte over om een leuk fo-
tolijstje in je locker te stoppen. Mocht je dat 
echt het meest idiote vinden dat je ooit ge-
hoord hebt: vraag aan de ict-afdeling of ze 
een screensaver van je favoriete foto’s willen 
maken. Mag dat niet, dan kun je altijd nog 
overwegen om een aantal leuke foto’s naar 

je mailbox te sturen en deze open te zetten. 
Daarmee creëer je je eigen screensaver.  
Misschien heb je wel toegang tot deze in-
stellingen en kun je het zelf doen:
Configuratiescherm - Vormgeving en per-
soonlijke instellingen - Bureaublad achter-
grond.

Op de punten 5 en 6 ga ik verder niet in. 
 
Wat moet ik met mijn fotolijstjes?
Over het algemeen krijgen medewerkers 
één meter plank tot hun beschikking of een 
locker. Als je eenmaal geschoond hebt en je 

‘Do or die!’
Corrie: ‘Ik vond het een hele stap en heb er erg tegenop gezien. Er was geen ontko-
men aan en achteraf denk ik dat dat ook maar het beste was, want als er ruimte tot 
sjoemelen was geweest was ik vast niet zo moeiteloos papierloos geworden. 
‘Do or die!’ riepen we bij ons op de afdeling wel eens voor de grap. Maar zo was het 
wel. Mijn pc en mijn iPad zijn mijn beste vrienden geworden. Ik heb mijn documenten 
altijd bij de hand.’

Feit
Voor de opruimprofessionals, professional organizers en efficiencytrainers geldt een ge-
middelde zoektijd naar een document van dertig seconden als acceptabel. Moet je lan-
ger zoeken, dan heb je het niet goed georganiseerd. Je kunt je voorstellen dat je in een 
pc makkelijker zoekt dan in de stapels zelf. 

Hoeveel tijd ben jij kwijt met zoeken?
Een kleine tien jaar geleden is er voor het laatst onderzoek gedaan naar hoeveel tijd een 
gemiddelde manager kwijt was aan het zoeken naar documenten. Dat was zes weken 
per jaar. Dat is vijf uur per week, een uur per dag, na aftrek van de vakanties.  
TIP: ga eens bijhouden hoeveel tijd jij per dag/week/ maand kwijt bent aan het zoeken 
naar spullen. Alles waar je langer dan dertig seconden naar moet zoeken, is niet goed 
opgeborgen.

08_11_officemanagement.indd   9 26-02-13   16:32



10 MANAGEMENT SUPPORT MAART 2013

OfficEMANAGEMENT

Clean Desk in een notendop
Het streven is om een hoeveelheid docu-
menten over te houden die in je locker of in 
je kast passen. Dat betekent in de meeste 
gevallen dat je je actieve en actuele werk-
archief overhoudt: de documenten waar nog 
een actie voor je in verpakt zit. 

Stap voor stap
Je begint met je directe werkomgeving en 
verzamelt al je papierwerk van je bureau, de 
laden, vensterbanken, je koffer, tassen, kas-
ten en dat leg je op je bureau. Je maakt di-
verse stapels en je begint met de eerste sta-
pel. Het maakt in principe niet uit met welke 
stapel je begint, maar misschien heb je een 
stapel waar al je actuele documenten in zit-
ten. Wellicht kun je het beste daar beginnen. 
Je begint met het bovenste papiertje en 
neemt daar een besluit over volgens het be-
slismodel:

als je het document... 

... moet en kunt afhandelen, en de actie 
kost minder dan drie minuten: doe het met-
een even!
... moet en kunt afhandelen, en de actie kost 
meer dan drie minuten: stop het in je post-
bak / mapje Actie en plan het in je agenda.
... wel moet afhandelen, maar niet nu: stop 
het dan in je werkarchief bij het betreffende 
onderwerp en noteer het op je actielijst of to 
do-lijst.
... niet kunt afmaken omdat je op informatie 
van een ander zit te wachten, leg het in de 
Afwachten-bak.
... moet delegeren: doe het in een uitbakje 
met een briefje voor degene die het moet 
doen.
... moet bewaren omdat het aansluit bij wat 
je aan het doen bent, maar je hoeft er niets 
mee? Archiveer het dan in de desbetreffen-
de werkmap of check of je het digitaal hebt. 
Indien je het digitaal hebt, kun je het printje 
weggooien.
... misschien in het centrale archief kunt 

stoppen: doe het nu! Gebruik je bakje Uit 
om meer te verzamelen voor het centrale 
archief en breng het na je opruimsessie 
daadwerkelijk weg.
... moet archiveren in het team- of afdelings-
archief: doe het nu! Gebruik desnoods het 
bakje Uit als deze archieven niet in je directe 
omgeving zijn geplaatst.
... in een nieuwe hangmap kunt opbergen, 
doe dat dan (bijvoorbeeld als er een nieuw 
project of een nieuwe kerntaak is).
... kunt weggooien… gooi het dan weg!

Werk zo alle papieren weg en zoek voor 
alle items een prettige en logische plek. 

Geef alle ordners en mappen een label zo-
dat je alles weer makkelijk kunt terug vin-
den. 

Voor alles geldt: als je weet dat je het ook 
digitaal hebt, kun je het printje weggooien. 
Als je het printje bewaart omdat het je helpt 
herinneren aan een taak, kun je de taak het 
beste noteren op je to do-lijst, of beter nog: 
in je digitale takenlijst of in je agenda (als het 
op een bepaalde datum af moet zijn). Daar-
door heb je geen papieren document meer 
nodig dat jou moet helpen herinneren aan 
het feit dat je nog iets moet doen.

Wist je dat: opruimen positieve energie ge-
nereert? Zoeken kost alleen maar energie. 
Je kunt dus beter gaan opruimen in plaats 
van zoeken, 80 procent kans dat je tijdens 
het opruimen tegenkomt wat je zocht...
 
Belangrijk: leg niets terug zonder dat je er 
een heldere beslissing over genomen hebt:
- bewaren en afhandelen;
- bewaren en actie plannen;
- archiveren;

TIPS vOOr HeT SCHOONHOuDeN 
vaN je Bureau

 • Neem je voor om in het vervolg direct te beslissen wat je met elk stuk papier gaat 
doen.

 • Vraag je bij elk stuk papier af of je het werkelijk nodig hebt.
 • Zo ja: archiveer het dan onmiddellijk (of leg het in de actiebak) en maak een aante-

kening op je to do-lijst.
 • Reserveer tijd in je agenda om je papierwerk af te handelen en doe het dan ook.
 • Leg geen papieren opzij om er later een beslissing over te nemen.
 • Neem elke dag voordat je naar huis gaat tien minuten de tijd om je bureau op te rui-

men.
 • Leer je werkstromen scheiden in doen, archiveren, plannen, doorgeven of  

weggooien.
 • Gebruik één plek om je ‘te doen’-dingen te noteren en stop je post-its in de la.
 • Bewaar de dingen die je het meeste gebruikt onder handbereid (A-locatie; locker of 

meterkast).
 • Maak af waar je aan begint en ruim het dan op.
 • Gooi zoveel mogelijk weg.
 • Zet een grote papierbak onder handbereik.
 • Als je een document kwijt bent, kun je beter je hotspots en A-locaties gaan oprui-

men. De kans dat je het dan tegenkomt, is erg groot.
 • Vraag collega’s of ze alleen als jij daar om vraagt, documenten aanleveren (papier en 

digitaal). Wees consequent en bedank hen vriendelijk als ze toch spullen voor je 
meenemen en geef het terug.

 • Ruim tussen neus en lippen ook eens een lade of een plank op, als je zin hebt om 
even wat anders te doen. Als je eenmaal de slag te pakken hebt, hoeft dan niet lan-
ger dan tien minuten te duren.

Corrie: ‘Eigenlijk was het voor mijn leidinggevende moeilijker dan voor mij. Voorheen 
kreeg zij van mij een stapel uitgedraaide e-mailberichten en schreef ze op elk printje wat 
ermee moest gebeuren. Dat kostte mij heel veel tijd, tijd die ik beter kon besteden aan 
andere ondersteunende taken die haar ook zouden ontlasten. Het gebrek aan digitale 
vaardigheden was daarbij een behoorlijke drempel. Uiteindelijk hebben we met elkaar 
een workshop papierloos werken en vergaderen met de iPad gevolgd. Mijn leidingge-
vende raakte daardoor gemotiveerd om ’s avonds op de bank te oefenen. Het is dus 
letterlijk en figuurlijk een kwestie van de juiste knop vinden geweest.’
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- naar iemand anders brengen;
- weggooien.

Pak dan pas het volgende stuk papier en 
neem een beslissing. 
Herhaal dit keer op keer op keer, totdat je bij 
het laatste document van de stapel bent 
aangeland.

Wist je dat: als je jezelf de vraag stelt of je 
iets ooit nog eens zou kunnen gebruiken, de 
kans 99,9 procent is dat je daar ‘ja’ op 
zegt? Dat maakt het nemen van het besluit 
om iets weg te doen bijna onmogelijk. Dan 
wint de ‘ik wil dit houden’-impuls.  
De juiste vraag moet dan ook zijn: waar kan 
ik het vinden als ik het nodig heb?

ervaringsleren
Mensen houden niet van verandering.
De overstap van een ‘normaal’ bureau 

naar een opgeruimd bureau roept bij veel 
medewerkers dan ook weerstand op. En 
om positief te kunnen zijn over Clean Desk 
werken als je het eigenlijk niet ziet zitten, 

moet je eerst ervaren wat voor jou de 
voordelen kunnen zijn. Met andere woor-
den: met frisse tegenzin ergens aan begin-
nen om vervolgens na een tijdje de con-
clusie te trekken dat je nooit meer anders 
wilt. 

Knoppenkennis
In de meeste e-mailprogramma’s zijn toe-
passingen ingebouwd die het papierloos (of 
papierarm) werken en vergaderen gemakke-
lijker maken. Maar dan moet je wel weten 
wat die toepassingen zijn. Een gericht Clean 
Desk traject waarin mensen kennis en vaar-
digheden aangereikt krijgen, kan medewer-
kers net dat steuntje in de rug geven waar-
door ze de overstap naar Clean Desk wer- 
ken gemakkelijk kunnen maken en er na 
verloop van tijd hun hand niet meer voor 
omdraaien. Door te ervaren hoe het is, ont-
staat vanzelf de motivatie om het zo te blij-
ven doen. Inzoomen op de zachte kant (de 
menskant) helpt dus. <

*Denise Hulst, auteur, trainer, oprichter van Het Betere 
Werken - info@hetbeterewerken.nl. 
Kijk voor meer informatie over Clean desk en HNW-
trajecten (ook maatwerk), papierarm werken en ver-
gaderen met de iPad op www.hetbeterewerken.nl. 
Ook voor handige toepassingen binnen Outlook.

WaT IS eeN CleaN 
DeSK POlICy?

Clean Desk werken wil zeggen dat je 
documenten waar je niet meer mee 
werkt opruimt in werkkast, ladeblok of 
locker. Zodra je werkdag is afgelopen, 
of je van werkplek verandert of zodra je 
met een andere taak aan de slag gaat, 
ruim je je bureau op. Alles waar je niet 
mee werkt, ruim je op. Ook usb-sticks, 
bloemen, planten, fotolijstjes en drop-
potten. 

Corrie: ‘Ik had altijd het idee dat ik best veel wist van Outlook. Maar er zitten zoveel 
meer toepassingen in die papierloos werken een stuk makkelijker maken, dat ik er hele-
maal verbaasd van ben. Je moet dat maar net weten.’

TraININGeN
Management Support biedt diverse trainingen die het werken ‘naar’ een papierloos kan-
toor en de stap naar Het Nieuwe Werken makkelijker maken. De training Effectiever wer-
ken met de iPad bijvoorbeeld is nieuw en laat je zien dat digitaal werken in de praktijk 
veel efficiënter en productiever is én hoe je dat doet natuurlijk. Maar ook het bewerken, 
opslaan, delen en digitaal archiveren van documenten, dossiers en agenda komen in 
deze training aan bod. En last but not least: het vraagt van je collega’s ook nogal wat. 
Hoe je die ‘meekrijgt’? Ook dat wordt je tijdens de training vertelt.
Kijk voor informatie op www.managementsupport.nl/opleidingen.

GOeDe maaTreGel
Marion Spierenburg zegt in de LinkedIn 
Groep van Managament Support:
 
‘Clean Desk is erg prettig bij een free 
seating kantooromgeving: je treft altijd 
nette, lege werkplekken. Het vraagt wel 
discipline om iedere avond alles op te 
ruimen. Maar daar wordt een mens ook 
selectief van: wat is nog belangrijk ge-
noeg om op mijn bureau te hebben? 
 Bar weinig blijkt. Dus het is een goede 
maatregel op weg naar het papier arme 
kantoor.’

CleaN DeSK  
POlICy STaaT  
NIeT OP zICH
Petra Koole zegt in de LinkedIngroep  
van Management Support: 
‘Clean Desk werken vereist een an-
dere manier van werken en keuzes 
maken. Meer digitaal gaan werken, 
zoals papierloos vergaderen, gedigita-
liseerde postverwerking en distributie 
maken deel uit van die andere manier 
van werken. Papierloos of papierarm 
werken vereist dus van de organisatie 
zelf een investering in de juiste appli-
caties om dit te ondersteunen. Daar-
naast vraagt een geslaagde invoering 
van een clean desk policy om een 
cultuurtraject om medewerkers zich te 
laten realiseren wat dit betekent en 
wat het van hen vraagt.’ 

Marion Spierenburg

Petra Koole
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