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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Keukenindeling!
Vandaag ga je in een aantal stappen de indeling van je keuken naar je 
wens aanpakken.  
Heb je vandaag niet zoveel tijd? Ga dan per kastje aan de slag en 
accepteer dat tussentijds een aantal spullen misschien even niet 
helemaal handig staan…

STAP #1 
Welke spullen gebruik je dagelijks maar kun je niet 1,2, 3 pakken?

STAP #2 
Wat zou voor jou een betere indeling zijn? 
Houdt hierbij rekening met je eigen lengte en lengte van eventuele gezinsleden.  
Daarnaast is het handig als alles voor de koffie in de buurt van je koffiezetapparaat staat, borden 
makkelijk vanuit de kast op tafel te zetten zijn, enzovoort.  

Gebruik het Werkblad en teken je keuken globaal. 
Vervolgens schrijf je per kastje of lade wat er volgens jou in hoort.  

STAP #3 
Deksels en koekenpannen kun je heel makkelijk rechtop opbergen. Hiervoor zijn diverse handige 
tools aan te schaffen zoals je op de foto’s op de webpagina kunt zien.  

Broodtrommels, fruitbakjes en dergelijke stapel je soort bij soort op, het liefst niet teveel bovenop 
elkaar.  
 
Gouden regel voor elke kast, dus ook je keukenkastjes: maximaal voor 75% vullen! 
Zorg dat je tussen je glazen, borden, enzovoort een hand kunt steken; zo heb je beter overzicht 
maar vooral kun je overal makkelijker bij. 
Zorg er ook voor dat je boven de glazen en borden ruimte over hebt zodat je het makkelijk kunt 
optillen. 
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STAP #5 
Nu je keukenkastjes leeg zijn haal je er natuurlijk ook gelijk even een doekje doorheen.  

STAP #6 
Richt je keukenkastjes en lades in zoals je in STAP #3 bedacht hebt.

STAP #4 
Haal nu de spullen uit de kastjes of lades die niet handig ingericht zijn. Check gelijk even of je 
überhaupt alles nog nodig hebt! 
 
Zo niet? Zoek er een andere goede bestemming voor (buitenshuis).  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Keukenindeling! (2)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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