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Bestudeer werkinstructies en observeer 

 
Werkinstructies 
Het kan ook helpen om elkaars theoretische werkinstructie te bekijken en vervolgens 
in de praktijk te zien wat er werkelijk gebeurt. Vaak zitten hier grote verschillen tussen. Die 
kunnen een positieve of een negatieve bijdrage leveren aan het realiseren van het doel. 
Ook het naast elkaar leggen van werkinstructies kan heel verfrissend zijn. Of bekijk eens een 
werkinstructie vanuit de bril met de zeven vormen van verspilling. 
 
Je zult je verbazen hoe vaak er handelingen in een werkinstructie staan die geen waarde 
toevoegen. 
 
Observatie 
Ik heb als consultant met veel medewerkers een hele dag meegelopen. De persoon met wie 
ik een dag meeging, vroeg ik om gewoon zijn of haar werk te doen en ik schreef elke twee 
minuten op welke handeling de medewerker uitvoerde. Daarbij noteerde ik of ik dacht dat 
de eindklant voor deze handeling zou willen betalen. Ik liep niet mee om te controleren, ik 
liep mee om het werk goed te begrijpen. Met mijn objectieve waarnemingen (wat deed hij 
of zij) en subjectieve waarnemingen (zou de klant hiervoor betalen) liet ik de medewerker 
aan het eind van de dag anders naar het eigen werk kijken. 
 

 
Door mijn minutieuze aantekeningen kregen we cijfers bij de praktijk die voor iedereen 
duidelijk waren. De urgentie om de praktijk te veranderen werd daardoor groter en veel 
frustraties van medewerkers konden eindelijk worden opgepakt, omdat was onderbouwd 
wat zij elke dag ervaren. 
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Eigenaren kunnen ook op deze manier met elkaar meegaan. Hier volgt een aantal tips die 
ervoor zorgen dat het werkbezoek geen bedreiging is en dat je echt goed kunt onderzoeken 
waarom bepaalde operationele doelen nog niet worden behaald: 
• Vertel wat je komt doen en waarom je dat doet. 
• Focus bij het werkbezoek op het operationele doel en laat je niet afleiden door allerlei 
andere verbeterpunten die je waarneemt. 
• Vraag iedereen het werk uit te voeren zoals dat normaal ook gebeurt: je wilt juist de 
fouten zien en ook de slimme trucjes die men heeft bedacht om het officiële werkproces te 
omzeilen. 
• Ga langer dan een half uurtje kijken. Ik ging altijd een hele dag mee, omdat ik daardoor 
een compleet beeld kreeg én omdat mensen het niet volhouden om heel de dag ‘volgens het 
boekje’ te werken. 
• Toon respect: ga ervan uit dat iedereen het werk zo goed mogelijk doet. Het gaat niet om 
goed of fout, het werkbezoek is geen audit. Bekijk met een nieuwsgierige blik hoe mensen 
hun werk uitvoeren. En als je zelf allerlei verbetermogelijkheden ziet, probeer dan te 
achterhalen waarom medewerkers een handeling op een bepaalde manier uitvoeren. 
Waarschijnlijk is er een heel goede reden dat ze niet doen wat jij als verbetering ziet. 
Probeer dat te onderzoeken. 
• Koppel aan medewerkers terug wat je hebt gezien en wat je daarmee gaat doen. 


