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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Badkamerkastje!
Een badkamer kan niet zonder badkamerkastje(s)!   
Heb je geen kastje met planken? Een ladekast kan ook prima. Veel flessen 
kunnen prima op hun kant liggen mits je de dop maar goed dichtdraait.   
 
Waar het om gaat is dat alles wat je nodig hebt in de badkamer zo voor het 
pakken ligt of staat.  

STAP #1 
Alles wat je dagelijks of meerdere keren per dag gebruikt leg of zet je neer daar waar je er het 
makkelijkst bij kunt.  
Denk hierbij aan je tandenborstel, tandpasta, dagcrème, enz. 

STAP #2 
Heb je lades?  
Maak een indeling voor verschillende categorieën door ladeverdelers te plaatsen.  
Hiervoor kun je ook bakjes gebruiken.  

STAP #3 
Categoriseer je spullen:  
– Tandpasta bij tandenborstels 
– Make-up 
– Verzorgingsproducten 
– Haargel bij de haarborstel 
– Scheergel bij scheermes 
– Enzovoort…   

STAP #4 
Indien je de mogelijkheid hebt, kun je elk familielid een eigen plank, lade, of deel hiervan 
toebedelen. Hier kan het betreffende familielid zijn of haar eigen make-up, scheergel of dergelijke 
kwijt.  
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STAP #5 
De oplader van je elektrische tandenborstel is vaak een ‘sta in de weg’ op de wastafel.  
Nergens voor nodig want over het algemeen heb je deze niet dagelijks nodig: leg deze dus in de 
kast of lade.  
Tenzij je een perfect plekje hebt boven op het spiegelkastje waar je er geen last van hebt.   

STAP #6 
Bij de douche of het bad zet je de producten die je dagelijks gebruikt.  
 
Die speciale douchecrème die je af en toe gebruikt, berg je op in je kast of lade.  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Badkamerkastje! (2)

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