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S W ORK – TUDY 

Stichting Work-Study en de Work-Factor Raad willen een platform bieden aan Work-Factor gebrui-
kers, arbeidsanalisten, cost engineers en industrial engineers om problemen, oplossingen, ideeën en 
tips te bespreken. Daartoe zullen we regelmatig een WS Tip sturen aan “WF-leden” en geïnteresseer-
den. 
Mocht dit bericht niet op het juiste adres aankomen stuur het dan door naar geïnteresseerden en laat 
ons dat weten, svp.  

 
 
                                               WS Tip 066                                         15 april 2014 
 

 
Extra WF informatie vanuit Mento-Factor 
 
Deel 7: Waarnemen vanuit de zintuigen. 
 
Naar aanleiding van een deelanalyse van het praktische gedeelte van een recent VWF-examen, kan 
de volgende tekst worden toegevoegd aan het hoofdstuk c.q. de paragraaf Mentale Processen. 
In het RWF handboek: par. 11.2  
In het VWF handboek: par. 3.3.8 of 3.3.9 
In het BWF handboek: par. 8.1 
“Het standaard element Inspect (Waarnemen) omvat het Mento-Factor basiselement See (Zien). In 
plaats van See kan het ook een ander basiselement als Hear (Horen) of Feel (Voelen) omvatten, af-
hankelijk van het zintuig dat dient voor die waarneming.“  
Taste (Proeven) en Smell (Ruiken) worden niet als basiselement genoemd. 
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De onderbouwing vinden we in het Mento Factor handboek waarin de zintuigen worden genoemd, met 
uitzondering van de zintuigen proeven en ruiken. Hierin zijn voor Hear en Feel dezelfde regels van 
toepassing als die op See. We nemen aan dat de overige (basis)elementen Taste en Smell op een-
zelfde manier worden behandeld. 
Ten behoeve van volledigheid en consistentie wordt voor RWF, VWF en DWF de regels voor Inspect 
via de ogen ook van toepassing geacht op Hear en Feel. 
Dit houdt o.a. in dat niet twee geluiden of twee aanrakingen tegelijk scherp kunnen worden waarge-
nomen.  
 
Bovenstaand een voorbeeld van 2 producten, geassembleerd in 2 mallen, die moeten worden gecon-
troleerd op werking door met de twee vingers te voelen of de trimmers bewegen. 
 
Het onderwerp van vorige WS Tips staat op de WF Website onder: WF en Management/Praktisch - 
Algemeen/WS Tips. 
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