
10 TIPS
VOOR EEN WERKPLEK
MET FLOW  

M E E R  R U S T  &  F O C U S



Deze tips heb ik verzameld en
toegepast voor mijn eigen werkplek
met flow.

Onderzoek welke tips je het meest
aanspreken en richt jouw werkplek
er mee in. 

De tips zijn ingedeeld in 3
categorieën:

Tip 1, 2 en 3 gaan over opruimen. 

Tip 4 & 5 gaan over inrichten. 

Het echte werken begint bij tip 6
tot en met tip 9. 

Uiteindelijk sluit je je werkdag af
met tip 10. 

Vervolgens is er nog een bonustip,
een tip om je verder te helpen dan
je misschien in eerste instantie zou
denken...

Ik wens je veel werkplezier!

WELKOM 



Hi, ik ben Gitte,

Ik ben de maker die jou helpt met het opruimen en beschermen van jouw
laptop, schrijfgerij en notities. 

Ik ben ervan overtuigd dat als je je omringt met goede spullen, je beter
kunt werken, je meer productief bent en zo een staat van tevredenheid
en rust bereikt.

Al de producten van by gitte zijn door mij ontworpen en gemaakt. Ik
verkies handig boven modieus, tijdloos boven trendy en kleine oplages
boven massa productie. Ik wil dat mijn ontwerpen subtiel en effectief
zijn, dat ze nooit uit de mode raken of alleen decoratief zijn.

Veel plezier met ontdekken wat voor jou werkt.
Werkze!



Tip 1 ALLES OP EEN VASTE PLEK

Leg je spullen op en rond je werkplek altijd op dezelfde plek. Dit maakt
opruimen makkelijk en snel.

Tip 2 OPBERGEN

Stop spullen weg in lades, kasten of dozen. Dit levert minder afleiding op. En zie
tip 1, je kunt sneller opruimen :-))

Tip 3  HOUDT JE WERKPLEK SCHOON

Maak één keer per week je werkplek schoon. Stof achter je beeldscherm langs,
en klop je toetsenbord eens uit. 
 

OPRUIMEN



Tip 4 WAAR STAAT JE BUREAULAMP?

Ben je linkshandig, zoals ik, dan is het handig om je pennenbak links en je
bureaulamp rechts te zetten. Zo werk je nooit in je eigen schaduw en je pen of
gum kun je zonder na denken pakken. Ben je rechtshandig, dan zet je alles
andersom ;-) 

Tip 5 GROEN

Nadenken over een vraagstuk of probleem? Kijk naar iets groens! Het liefst een
plant, maar zelfs een groen A-viertje boven je beeldscherm werkt bewezen
ontspannend voor je bovenkamer.
 

INRICHTEN



Tip 6 AFLEIDING 

Begin je dag zonder telefoon en open je mail zo laat mogelijk. Zet je notificaties
uit en werk volgens je eigen planning, niet volgens wat er op je af komt. 

Tip 7 WANNEER DOE JE WAT?

Deel je taken van te voren in. Zo weet je precies wanneer je wat wil doen. Wat is
het belangrijkste van die dag? Doe dat eerst! Eat That Frog (zoek maar een op).
Pas op voor multitasken, dit werkt niet voor je productiviteit, sterker nog het
werkt je tegen.

 

WERKEN



Tip 8 PAUZE!

Plan pauzes in. Geef bij collega's aan, dat je tussen 12-13u. niet bereikbaar bent.
Ga eens een half uurtje wandelen, daarna lunchen (NIET ACHTER JE
BEELDSCHERM) en hop weer door. Thuiswerken wil niet zeggen dat 24/7
bereikbaar bent. 

Tip  9 NOTITIES 

Leg een kladblok naast je om opkomende gedachtes snel neer te pennen: dat
vergeten boodschapje, enz. Probeer het niet te onthouden, dit gaat ten koste
van je werkbrein. De taak blijft ronddwalen, dit kost energie op de achtergrond. 
 

WERKEN



Tip 10 EINDE WERKDAG 
Plan je volgende werkdag in. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Dit helpt
tegen uitstelgedrag, je komt eerder in je flow en dat komt weer ten goede aan je
productiviteit.  

 

AFSLUITEN



 
BONUS TIP
WEES LIEF VOOR JEZELF!

Niet elke dag is hetzelfde, niet elke dag zul je aan het einde van je
werkdag voelen: "Zo, ik heb lekker gewerkt." Als het wel zo is, top.
Zo niet, ook goed, je hebt gewerkt, je hebt je ingezet, je hebt een
deel gedaan. Prima. Plan je volgende werkdag in met de dingen die
jij wil doen, misschien een doorgeschoven taak van gisteren. Begin
er morgen met een frisse blik aan, wie weet is het zo gedaan. Veel
werk plezier! 



GELUK ZIT IN
KLEINE DINGEN,
DAAR GELOOF IK IN.

- GITTE VAN HELVOIRT



 
INSTAGRAM

Volg by gitte op Instagram om als eerste nieuwe producten te
zien, inspiratie & achtergrondinformatie.

 
Ik zie je daar!

 

https://www.instagram.com/bygitte/

