
 
 

	  
	  

	  
Medewerkers	  ervaren	  de	  inhoud	  en	  organisatie	  van	  het	  werk	  wel/niet	  goed	  

	  (vraag	  12	  en	  16)	  uit	  het	  Zelfonderzoek	  werkdruk	  

	  

1.	  Voorkom	  onnodige	  onderbrekingen.	  

• Het	  kan	  voorkomen	  dat	  er	  dingen	  gebeuren	  waardoor	  het	  werk	  wordt	  onderbroken,	  
bijvoorbeeld	  door	  het	  wachten	  op	  toestemming	  van	  een	  klant	  voor	  reparatie.	  Breng	  
in	  kaart	  hoe	  vaak	  dit	  voorkomt	  en	  wat	  het	  meeste	  hinder	  geeft.	  Kijk	  daarna	  samen	  
met	  de	  medewerkers	  hoe	  verbetering	  is	  aan	  te	  brengen.	  En	  kijk	  hoe	  iedereen	  zijn	  
verantwoordelijkheid	  hierin	  kan	  nemen;	  zowel	  de	  individuele	  medewerkers,	  de	  chef	  
werkplaats,	  als	  andere	  afdelingen.	  

• Zijn	  er	  wachtmomenten	  of	  is	  er	  leegloop,	  kijk	  dan	  eens	  of	  er	  ook	  vensterbankklussen	  
zijn.	  Vensterbankklussen	  zijn	  klussen	  die	  (even)	  kunnen	  blijven	  liggen,	  maar	  
uiteindelijk	  wel	  een	  keer	  gedaan	  moeten	  worden.	  Bedenk	  samen	  met	  de	  
medewerkers	  wat	  vensterbankklussen	  in	  jullie	  bedrijf	  zouden	  kunnen	  zijn.	  Hang	  de	  
lijst	  met	  vensterbankklussen	  op	  een	  duidelijk	  zichtbare	  plek	  op.	  

• Zorg	  dat	  gereedschap	  dat	  door	  meerdere	  monteurs	  gebruikt	  wordt	  overzichtelijk	  
opgeborgen	  is	  en	  in	  goede	  conditie	  is	  en	  blijft.	  Maak	  bijvoorbeeld	  één	  monteur	  
verantwoordelijk	  voor	  dat	  gereedschap	  inclusief	  onderhoud	  en	  reparatie.	  

• Stel	  effectieve	  werkmethoden	  en	  praktische	  oplossingen	  vast	  met	  een	  paar	  
medewerkers	  (een	  vrijwillig	  verbetergroepje).	  Bespreek	  de	  ideeën	  met	  andere	  
medewerkers,	  bijvoorbeeld	  tijdens	  pauzes,	  via	  het	  prikbord	  of	  in	  het	  werkoverleg.	  	  

	  

2.	  Zorg	  voor	  voldoende	  afwisseling	  

• Het	  is	  belangrijk	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  werknemers	  voldoende	  afwisseling	  in	  het	  
werk	  hebben.	  Bij	  functies	  die	  lichamelijk	  belastend	  zijn,	  is	  afwisseling	  in	  taken	  
belangrijk	  om	  klachten	  te	  voorkomen.	  Daarnaast	  werkt	  het	  motiverend	  en	  uitdagend	  
als	  een	  functie	  een	  afwisselend	  takenpakket	  kent.	  

• Vraag	  eens	  aan	  medewerkers	  zelf	  of	  ze	  hun	  taken	  voldoende	  afwisselend	  vinden,	  
bijvoorbeeld	  tijdens	  een	  functioneringsgesprek.	  Maak	  dan	  ook	  samen	  afspraken	  om	  
tot	  een	  meer	  afwisselend	  takenpakket	  te	  komen.	  

	  



 
 

	  

	  

• Medewerkers	  die	  als	  leerling	  binnen	  komen	  kunnen	  niet	  in	  één	  keer	  alle	  taken	  
uitvoeren,	  De	  uitdaging	  is	  om	  leerlingen	  in	  een	  tempo	  dat	  bij	  hun	  past	  te	  laten	  
groeien	  naar	  een	  brede(re)	  inzetbaarheid.	  Een	  goede	  begeleiding	  van	  leerlingen	  is	  
hier	  een	  belangrijke	  basisvoorwaarde.	  

• Laat	  monteurs	  eens	  meewerken	  in	  het	  magazijn.	  Dat	  vergroot	  het	  wederzijds	  begrip	  
en	  de	  flexibiliteit	  wanneer	  een	  magazijnmedewerker	  bijvoorbeeld	  wegens	  verzuim	  
afwezig	  is.	  	  

	  

3.	  Maak	  een	  goede	  planning	  

• Zorg	  ervoor	  dat	  de	  chef	  werkplaats	  voldoende	  tijd	  beschikbaar	  heeft	  om	  een	  goede	  
verdeling	  en	  planning	  van	  het	  werk	  te	  maken.	  Houd	  hierbij	  rekening	  met	  de	  
monteurs	  die	  begeleiding	  nodig	  hebben.	  Mocht	  de	  chef	  werkplaats	  als	  gevolg	  van	  de	  
omvang	  van	  het	  bedrijf	  hiervoor	  niet	  voldoende	  tijd	  beschikbaar	  hebben,	  rooster	  dan	  
een	  ervaren	  monteur	  gedeeltelijk	  vrij	  om	  hem	  daarbij	  te	  ondersteunen.	  

• Vergroot	  de	  kwaliteit	  en	  effectiviteit	  van	  de	  dag-‐,	  week-‐	  en	  maandplanning	  door	  het	  
gebruik	  van	  planningsformulieren,	  planningsborden	  of	  planningssoftware.	  Neem	  
hierin	  op	  de	  schriftelijke	  specificaties	  van	  de	  werkzaamheden,	  de	  benodigde	  tijd	  en	  
de	  geschatte	  doorlooptijd.	  

• Houd	  in	  de	  planning	  rekening	  met	  onverwachte	  zaken	  zoals	  spoedklussen	  of	  zieke	  
medewerkers,	  zodat	  personeel	  flexibel	  inzetbaar	  is	  zonder	  dat	  de	  werkdruk	  te	  hoog	  
wordt.	  

• Het	  is	  handig	  om	  te	  inventariseren	  of	  er	  klussen	  zijn	  waarmee	  geschoven	  kan	  worden	  
als	  er	  te	  veel	  onverwachte	  zaken	  zijn.	  U	  kunt	  hierbij	  denken	  aan:	  
-‐	  Interne	  klussen;	  
-‐	  Auto’s	  die	  voor	  verkoop	  gereed	  gemaakt	  worden	  met	  een	  ruime	  marge	  inplannen,	  
zodat	  er	  nog	  geschoven	  kan	  worden;	  
-‐	  Als	  klussen	  over	  meerdere	  dagen	  gespreid	  zijn,	  is	  het	  handig	  om	  eerder	  te	  ruim	  dan	  
te	  krap	  plannen.	  Dat	  geeft	  ook	  ruimte	  om	  waar	  nodig	  nog	  te	  schuiven.	  



 
 

	  

	  

• Andere	  oplossingen	  die	  kunnen	  helpen	  als	  vraag	  en	  aanbod	  echt	  niet	  meer	  
aansluiten:	  
-‐	  Overleggen	  met	  andere	  vestiging(en)	  of	  zij	  leegloop	  hebben	  en	  medewerkers	  
kunnen	  uitlenen;	  
-‐	  Inzetten	  medewerkers	  van	  andere	  afdelingen;	  
-‐	  De	  klant	  aangeven	  dat	  er	  uitloop	  is	  en	  zo	  nodig	  vervangend	  vervoer	  regelen;	  
-‐	  Overwerken.	  

• Bespreek	  in	  een	  werkoverleg	  de	  planning,	  en	  laat	  werknemers	  inspraak	  hebben	  over	  
eventuele	  verbeterpunten.	  	  

4.	  Verbeter	  werkoverleg	  

• Zorg	  dat	  er	  regelmatig	  overleg	  is,	  waarbij	  de	  meeste	  medewerkers	  aanwezig	  kunnen	  
zijn.	  

• Het	  werkoverleg	  is	  ook	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  met	  het	  team	  de	  ervaring	  van	  
werkdruk	  en	  werkstress	  te	  bespreken.	  

• Evalueer	  het	  werkoverleg	  periodiek,	  zodat	  het	  aansluit	  bij	  de	  beleving	  van	  
werknemers.	  	  

• Markeer	  vaste	  plekken	  waar	  gereedschappen	  moeten	  worden	  opgeborgen	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  dag.	  	  

	  
	  


