
1. Bij een aantal slides staat gecentreerd een aantal zaken die je van 
te voren als teamleider kan invullen. 

2. Het is belangrijk om van te voren te bepalen in hoeverre je deze 
toolbox 1. met het team gaat bespreken over de mogelijkheden, 2. 
dat ze zelf eens bij een andere afdeling gaan meekijken en hoe ze 
dit aanpakken of 3. dat ze met trots hun eigen afdeling laten zien 
aan anderen. Deze 3 richtingen bepalen de actie aan het eind van 
de toolbox (slide 11 t/m 13)



Tijdens een intern traject met 
monteurs en teamleiders binnen 
Attero hebben ze een 
Werkbezoek-Box ontwikkeld.  Hierin 
laten ze zien wat redenen zijn om 
bij andere afdelingen te kijken, hoe 
je zo’n bezoek kan voorbereiden en 
hoe je dit kan hosten op je eigen 
afdeling!

‘’Het geeft mij enorm veel 

energie en werkplezier om 

te kijken waar andere 

collega’s mee bezig zijn!’’



www.slimstehandentoolbox.nl

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ JE 
EIGEN ORGANISATIE

Wat doen ze op andere afdelingen, bij andere vestigingen? Voor je 
eigen werkplezier is het belangrijk om te weten welk onderdeel jij 

vormt in je organisatie en met collega’s hierover in gesprek te gaan!

http://www.slimstehandentoolbox.nl


30 min

-

-

1. Waarom een werkbezoek?

2. Zelf een kijkje in de keuken

3. Geef een kijkje in de keuken

4. Actie!



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

WAAROM EEN WERKBEZOEK?
Kennis vergroten van werkprocessen
• ...die linken aan werkprocessen waar jij je mee bezig houdt (leidt tot betere
samenwerking met collega’s)
• ...die gelijk zijn aan werkprocessen waar jij je mee bezig houdt (leidt tot ideeën
opdoen voor eigen werk)

Netwerk binnen organisatie vergroten
• juiste collega makkelijker vinden (leidt bv. tot minder onnodig mailverkeer)
• binding met collega’s versterken (leidt tot werkplezier)

Wij-gevoel versterken van collega’s van verschillende locaties en afdelingen
• met elkaar werken we aan hetzelfde doel, dat zie je beter als je andere
afdelingen en werkprocessen kent



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

I: Intern / bezoek andere afdeling op dezelfde locatie 

Wil jij?
• Begrip creëren voor elkaars problemen en daarmee betere
samenwerking?

• Verbeteren van de communicatie tussen de afdelingen?

• Transparantie/inzicht te krijgen over operationele / technische
uitdagingen? Dat kan bijvoorbeeld door de TD mee te laten lopen met
procesvoering (en vice versa).



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

II: Extern / bezoek andere locatie / zelfde activiteit

Wil jij?
• Kennis delen van dezelfde vakgroep?
• Leren hoe je jouw eigen proces kan optimaliseren?
• Hoe verloopt de procesvoering / werkzaamheden / interne logistiek op de andere 
locatie?
• Communicatie beter en efficiënter maken door fysiek contact met je
contactpersoon te hebben i.p.v. contact per mail?
• Sparren over het kennisniveau/motivatie van het personeel op de andere locatie
voor een vergelijkbare functie? (voor leidinggevenden)
• Inzicht in hoe de planning verloopt (totstandkoming planning, volgen planning,
realisatie planning)?
• Inzicht in hoe het eindproduct er uit ziet bij de andere
locatie?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

 KIJKJE IN DE KEUKEN
Wil je een werkbezoek maken? Bespreek dit tijdens je xxxx. Wat zijn de 
mogelijkheden en wat jij hier uit wilt halen. 
Bespreek dit tijdens je functio/SOR/...wat is een handig moment voor jou als 
leidinggevende?

De vragen op de volgende pagina’s geven je richting voor hoe je een werkbezoek 
kan bespreken met jouw leidinggevende



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Vragen om te bespreken
Aan de hand van deze vragen kun je kijken welke afdeling of locatie het meest
bij jouw vraag en situatie past voor een werkbezoek:

1. Wat zijn je interesses in jouw werk/Attero-breed?

2. Waar in je werk zou je meer kennis over willen/nodig hebben?

3. Waar heb je al veel kennis over?

4. Wat zou je uit een werkbezoek willen halen? 

5. Heb je een voorkeurslocatie?

6. Wat verwacht je van de locatie?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Vragen na afloop van het bezoek
Deze vragen kun je nadat je op werkbezoek bent geweest bespreken met je
leidinggevende, een collega of in een werkoverleg. Zo hebben zij ook profijt
van jouw bezoek.

1. Wat was je eerste indruk van de afdeling/locatie?

2. Wat heb je geleerd over werkprocessen, collega’s of iets anders?

3. Welke ideeën zou je meenemen naar je eigen locatie?

4. Wat zou je van onze eigen locatie op die locatie kunnen toepassen?

5. Wat leverde het werkbezoek op? Was het voor herhaling vatbaar?

6. Wie van jouw locatie zou deze locatie ook moeten bezoeken?

7. Zijn je verwachtingen uitgekomen?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

GEEF EEN KIJKJE IN JULLIE KEUKEN
Wil je collega’s van andere afdelingen op jouw afdeling laten meelopen?

Centraal ontvangst;
• Afhankelijk of iemand van dezelfde of externe locatie komt meelopen. Extern wil je een beeld van 
de locatie meegeven.

Zorg voor een vast programma, betrek meerdere afdelingen erbij;
• Zorg voor een activiteit die voor te bereiden is en waar je met meerdere mensen in contact komt.
• Vraag aan degene die op bezoek komt wat hij/zij eruit wil halen, wat de doelen zijn. Kijk of je het 
programma hierop kan aansluiten.

Maak een (halve)dag programma;
• Door een vast programma te lopen kun je de werkbelasting verdelen. Meerdere mensen een 
uurtje is minder belastend dan 1 persoon een (halve)dag iemand rondleiden.
• Makkelijker collega’s erbij betrekken omdat bekend is de tijd men beschikbaar moet zijn.

WAT VINDEN WE BELANGRIJK ALS TEAM?

We hebben besproken om zelf een kijkje in de keuken te krijgen of eentje 
te geven aan andere collega’s. Wat heeft jouw voorkeur & waarom? 
Schrijf dit op een post-it. 

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven. 
Ga door naar Slide 12 of 13!

 



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

GEEF EEN KIJKJE IN JULLIE KEUKEN
Wil je collega’s van andere afdelingen op jouw afdeling laten meelopen?

Centraal ontvangst;
• Afhankelijk of iemand van dezelfde of externe locatie komt meelopen. Extern wil je een beeld van 
de locatie meegeven.

Zorg voor een vast programma, betrek meerdere afdelingen erbij;
• Zorg voor een activiteit die voor te bereiden is en waar je met meerdere mensen in contact komt.
• Vraag aan degene die op bezoek komt wat hij/zij eruit wil halen, wat de doelen zijn. Kijk of je het 
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• Makkelijker collega’s erbij betrekken omdat bekend is de tijd men beschikbaar moet zijn.

KIJKJES BIJ ANDERE AFDELINGEN
Geef nu voor jezelf antwoord op de drie volgende vragen:
1. Welke afdeling/vestiging zou jij wel willen bezoeken?
2. Waarom?
3. Hoe zou jij dit gaan aanpakken om dit ook echt te gaan doen?

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven en 
maak er een concrete actie van! 
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KIJKJE IN ONZE KEUKEN
Geef nu voor jezelf antwoord op de drie volgende vragen:
1. Noteer 3 dingen die wij kunnen laten zien als andere collega’s bij ons 
langskomen. 
2. Welke rol zou jij willen hebben bij het geven van dit kijkje in de keuken?
3. Hoe zorgen we dat collega’s weten dat ‘’onze keuken is geopend’’?

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven en 
maak er een concrete actie van! 

 



Hoe ga jij jouw werkdruk verlagen?

 

De inhoud van deze toolbox is gemaakt door Attero collega’s 
monteurs, operators en teamleiders tijdens een intern traject 

(Attero Fit & Vitaal - voorjaar ‘21). 

https://www.projectcrossover.nl/blog/technische-vakmensen-aan-de-slag-met-hun-vitaliteit

