
 
 

	  
	  

	  
	  

Medewerkers	  ervaren	  wel/geen	  hoge	  werkdruk	  
(vraag	  1	  t/m	  8)	  uit	  het	  Zelfonderzoek	  werkdruk	  

	  

1.	  Maak	  duidelijk	  wat	  wel	  en	  niet	  bij	  een	  klus	  hoort.	  

• Breng	  specifieke	  onduidelijkheden	  onder	  de	  aandacht	  door	  bijvoorbeeld	  een	  
'aandachtspunt	  van	  de	  week'	  op	  een	  prikbord	  te	  hangen.	  

• Sluit	  de	  dag/week	  af	  met	  een	  korte	  evaluatie	  (10	  minuten),	  bijvoorbeeld:	  'wat	  ging	  
goed,	  wat	  kan	  beter'.	  

• Verduidelijk	  de	  taakafbakening	  in	  werkoverleg	  (wie	  doet	  wat,	  wanneer	  en	  de	  wijze	  
van	  uitvoering).	  

• Controleer	  steekproefsgewijs	  of	  de	  klus	  correct	  is	  uitgevoerd.	  	  
	  

2.	  Geef	  informatie	  die	  nodig	  is	  voor	  het	  werk	  juist	  en	  volledig	  door.	  

• Vul	  bij	  intake	  van	  klanten	  een	  werkorder	  zo	  compleet	  mogelijk	  in.	  Beschrijf	  waar	  
nodig	  de	  uit	  te	  voeren	  werkzaamheden	  zo	  zorgvuldig	  mogelijk.	  Benut	  daarbij	  alle	  
invulvelden	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  werkplaats	  van	  de	  benodigde	  informatie	  te	  voorzien.	  

• Laat	  monteurs,	  receptie,	  verkoop	  en	  magazijn	  terugkoppeling	  aan	  elkaar	  geven.	  
Bijvoorbeeld	  tijdens	  een	  periodiek	  overleg	  tussen	  de	  afdelingen.	  Laat	  die	  
terugkoppeling	  zowel	  gaan	  over	  zaken	  die	  goed	  gaan	  als	  zaken	  die	  beter	  kunnen.	  

• In	  communicatie	  is	  het	  belangrijk	  ook	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  zaken	  die	  goed	  gaan.	  
Kijk	  daarvoor	  ook	  eens	  bij	  de	  maatregel	  ‘werkplezier	  vergroten’.	  	  

	  

3.	  Zorg	  dat	  er	  voldoende	  gereedschappen	  en/of	  hulpmiddelen	  beschikbaar	  zijn.	  

• Geef	  (enkele)	  medewerkers	  de	  mogelijkheid	  om	  mee	  te	  denken	  bij	  de	  aanschaf	  van	  
nieuw	  gereedschap	  of	  hulpmiddelen.	  	  

	  

	  

	  



 
 

	  

	  

4.	  Zorg	  voor	  een	  rustige	  en	  overzichtelijke	  werkomgeving.	  

• Materialen	  die	  na	  het	  einde	  van	  de	  dag	  niet	  meer	  gebruikt	  worden,	  worden	  
weggegooid	  of	  in	  het	  magazijn	  opgeslagen.	  

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

	  

5.	  Werkzaamheden	  en	  kwaliteit	  zijn	  duidelijk.	  

• Bespreek	  de	  uit	  te	  voeren	  werkzaamheden	  en	  geef	  aan	  welke	  kwaliteit	  verwacht	  
wordt	  aan	  de	  hand	  van	  concrete	  situaties.	  De	  vraag	  is	  hierbij:	  ‘wanneer	  is	  het	  werk	  
goed	  genoeg?’	  Dit	  kan	  door	  middel	  van	  werkinstructies,	  door	  bespreking	  in	  
werkoverleg	  of	  door	  tips	  te	  geven	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  het	  werk.	  	  

 
 
 
	  

	  

 


