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Sector/Column

Denise Hulst

is directeur en oprichter 

van Het Betere Werken, 

een trainingsbureau voor 

de werkende mens waar 

zo’n 15 trainers bij aange-

sloten zijn. Zij publiceerde 

7 boeken over tijd en taken, 

werklast, werkdruk, stress 

en het nieuwe werken.

Wie heeft de grootste stapeltjes in dit land? Zo groot 

dat de collega’s er niet meer over heen kunnen kij-

ken en zo niet kunnen zien of u zich überhaupt wel 

op de werkplek bevindt? Zo groot dat het besef bij 

de collega’s als donderslag bij heldere hemel door-

dringt bij het omvallen van die stapel dat het nooit, 

nee nooit nog goed zal komen tussen de eigenaar 

van die stapel en de stapel zelf? 

En dat de trotse bezitter van deze stapel voor de rest 

van zijn arbeidzame bestaan zal aanhikken tegen 

deze vreselijke hoeveelheid documenten waar werk 

in zit? Al die documenten die staan voor een actie 

of een vraag die beantwoord moet worden en dat 

antwoord kan alleen door u, ja u gegeven worden?! 

Al die documenten die roepen: ‘Neem mij ter hand, 

oh gij ploeterende loonslaaf!! Verlies uzelf in mijn 

interessante en belangrijke boodschap! Laaf uzelf 

aan de laatste kennis die ik bevat en Lees Mij ..Lees 

Mij!! opdat u niet verder achterop zult raken in uw 

kennisgebied en op de autoriteitenranglijst pardoes 

op de laatste plaats terechtkomt!!’

‘Ja ja, wat een onzin, zult u denken. Of misschien 

denkt u dat wel helemaal niet. En denkt u eerder: 

‘Dat ken ik wel eigenlijk. Van dit soort collega’s lo-

pen er heel wat rond bij mij in de organisatie’. En 

dat dat dan eigenlijk best wel een ding is omdat uw 

organisatie net op het punt staat om over te gaan op 

Clean Desk werken. De lockers zijn al ingekocht en 

men moppert enthousiast over de kleine inhoud: 

‘Ik krijg mijn werkspullen daar echt niet in hoor! 

En mijn tas al helemaal niet!!’ 

Terwijl iedereen ook weet dat daar echt helemaal 

niets aan te veranderen valt. ‘Do or Die’, zoals een 

opdrachtgever ooit tegen me zei. Dus hier een aan-

tal tips voor het geruisloos invoeren van een Clean 

Desk policy. Tip 1: betrek mensen bij het proces 

rondom de implementatie. Nodig een dwarsdoor-

snede van de populatie van uw organisatie uit, dus 

ook uit de geledingen van de mopperaars. Op het 

moment dat weerstand ook geuit mag worden, ver-

dampt daarmee ook een stukje van de hardnekkig-

heid waar men zich in dit thema vastbijt . 

Tip 2: laat medewerkers die het makkelijk vinden 

om clean desk te werken, dit ook actief uitdragen 

aan de collega’s die er meer moeite mee hebben, 

ambassadeurs, dus. Laat hen uitleggen tijdens 

werkoverleggen hoe ze hun werkstromen 

georganiseerd hebben: visueel maken 

helpt! En vooral: zet in aanloop naar het 

moment dat er gebruik gemaakt moet gaan 

worden van lockers, een voorbeeldexem-

plaar neer in de centrale hal, of laat een 

dummie van karton maken en zet er 

één neer op verschillende plekken in 

het gebouw. Dan kunnen medewerkers 

wennen aan de afmetingen. Dat helpt 

enorm.

Nodig een dwarsdoorsnede van de 
populatie van uw organisatie uit, dus ook 

uit de geledingen van de mopperaars

Lockertje lockertje aan de wand…


