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Uit onderzoek van Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (2017) kwam naar voren dat het 

aantal oudere werkenden in de periode 2003-

2016 bĳ na verdubbeld is. Het percentage 

mensen tussen de 55 en 75 jaar met betaald 

werk, oftewel de netto-arbeidsparticipatie, 

nam tussen 2003 en 2016 toe van 27,2 naar 

39,7 procent. Deze stĳ ging was het sterkst 

onder de 60- tot 65-jarigen. Bĳ  vrouwen in die 

leeftĳ dscategorie steeg die van 14,2 naar 43,2 

procent, bĳ  de mannen van 29,3 naar 62,8 

procent.

Oudere medewerkers zĳ n vaak zeer waarde-

vol voor bedrĳ ven, vanwege hun uitgebreide 

kennis en ervaring. Op den duur gaan deze 

vakmensen met jarenlange ervaring echter 

met pensioen. Bedrĳ ven zien de vervanging 

van die zeer ervaren oudere medewerkers 

door jonge medewerkers met weinig ervaring 

terecht als een grote bedreiging voor de 

continuïteit, met name als het gaat om kwa-

liteitsperformance. De kennis en ervaring 

van oudere medewerkers zitten veelal in de 

hoofden van mensen en is vaak niet of onvol-

doende gedocumenteerd. Daar komt bĳ  dat 

die ervaren medewerkers over het algemeen 

ook niet de mensen zĳ n die deze informatie 

makkelĳ k op papier krĳ gen. Als je een mede-

werker die al jaren in het bedrĳ f werkt en die 

de machine of de werkplek door en door kent 

vraagt om de werkzaamheden over te dragen 

aan een collega, dan is dat nog niet zo gemak-

kelĳ k. Want hoe draag je nu in korte tĳ d over 

wat je door jarenlange ervaring hebt geleerd? 

Waar begin je en hoe structureer je dat?

Regelmatig schakelen bedrĳ ven onze hulp 

in, met de vraag om kennis van oudere en 

ervaren medewerkers op een constructieve 

en inspirerende manier over te brengen op 

nieuwe medewerkers.

De Job Instruction methode
De TWI Job Instruction methode wordt 

ingezet voor het analyseren van taken en het 

opleiden van medewerkers. In de Job Instruc-

tion training leren deelnemers trainingsstan-

daarden te maken, om deze vervolgens eff ec-

tief te instrueren aan medewerkers. Eff ectief 

instrueren betekent dat medewerkers die 

taken snel en in één keer goed aanleren, 

 volgens de afgesproken beste werkmethode – 

en niet meer vergeten. 

Job Instruction maakt gebruik van een 

4-stappen methode. De informatieoverdracht 

wordt daarbĳ  gedoseerd: de medewerker 

leert eerst welke stappen hĳ  moet doen, 

dan hoe hĳ  dit moet doen (waar hĳ  op moet 

letten) en als laatste waarom deze manier 

belangrĳ k is. Door herhaling bĳ  het voordoen 

en het oefenen door de leerling, leren mede-

werkers bewust en zullen ze het geleerde niet 

snel vergeten.

De kracht van een werkstandaard ligt daarin, 

dat deze gemaakt wordt door – of samen 

met – ervaren medewerkers op de werkvloer. 

Deze taakanalyse is dan de standaard, die bĳ  

het instrueren als leidraad dient, maar ook 

Hoe gaat u kwaliteit 
vasthouden?
Nederland vergrĳ st steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen een 50-plusser. Naar 

verwachting is over vĳ f jaar een op de twee volwassenen 50-plus. Dan zĳ n 6,9 miljoen van de 13,7 miljoen 

 volwassenen ouder dan 50 jaar (CBS, 2019). Deze groei van 50-plussers is natuurlĳ k ook zichtbaar in het bedrĳ fs-

leven. Als gevolg daarvan rĳ st in veel bedrĳ ven de vraag hoe alle kennis die in de hoofden van de oudere, ervaren 

medewerkers zit, overgedragen kan worden aan de volgende generatie werkenden.

Want hoe draag je nu 
in korte tĳ d over wat 
je door jarenlange 
ervaring hebt geleerd? 
Waar begin je en hoe 
structureer je dat?
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als controle-instrument kan dienen in het 

dagelĳ ks werk. Deelnemers in de Job Instruc-

tion training leren hoe ze de juiste vragen 

moeten stellen aan ervaren medewerkers 

om de benodigde informatie voor een goede 

taakanalyse boven tafel te krĳ gen. Ze leren 

om op de werkvloer ervaren medewerkers 

te observeren en vragen te stellen over de 

taakuitvoering. 

Ten eerste over wat de verschillende belang-

rĳ ke stappen zĳ n die je moet doen om de taak 

uit te voeren en in welke volgorde. Vervol-

gens is het belangrĳ k om informatie te ver-

krĳ gen over waar iemand specifi ek op moet 

letten bĳ  het uitvoeren van een belangrĳ ke 

stap. Dit kunnen veiligheidspunten zĳ n of 

punten die de taak kunnen maken of breken. 

Ook de ‘kneepjes van het vak’, ‘handigheidjes’, 

en het ‘fi ngerspitzengefühl’ van de ervaren 

medewerker komen hier aan de orde. In de 

taakanalyse komt precies die informatie te 

staan die tot dusver vaak alleen nog in de 

hoofden van de ervaren medewerkers zat, 

maar die nieuwe medewerkers nodig hebben 

om de taak goed uit te kunnen voeren en 

kwaliteit te kunnen leveren.

Continuïteit en kwaliteit 
 gewaarborgd
Bĳ  het leren van taken aan nieuwe mede-

werkers is het belangrĳ k dat dit in een 

 logische volgorde gebeurt, meestal van 

relatief eenvoudige taken naar steeds 

moeilĳ kere, specifi ekere taken. Door hier een 

overzichtelĳ k trainingsplan voor te maken, 

kan kennis van oudere, ervaren medewerkers 

stap voor stap overgebracht worden naar de 

volgende generatie, waarbĳ  de continuïteit 

en kwaliteit gewaarborgd worden. Zo blĳ ft de 

kennis en ervaring van de oudere mede-

werkers niet alleen in hun hoofden bestaan, 

maar blĳ ft deze waardevolle informatie 

behouden in het bedrĳ f. Q
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