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Sleutels tot succes
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FAISONS CONNAISSANCE

Parcours professionnel

Pour quel service travailles-tu

Tu seras content de cette formation si…



Kennismaking

Professioneel parcours,  basisopleiding, meest relevante
beroepservaring...

Actueel : Welke sector, bedrijf, afdeling, functies... Wat is je rol binnen 
HR? Ervaring binnen HR? Ervaring met onthaal? 

“Wat verwacht ik van deze opleiding?” 

"Ik zal blij zijn als ik heb geleerd..." 



Doel van deze opleiding
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• Introduceren van een effectieve en efficiënte verwelkoming binnen uw 
organisatie en HR afdeling 

• Ontwikkelen en implementeren van een gestructureerd
introductieprogramma

• Hoe brengt u  alle betrokkenen op één lijn in het introductieproces? 

• Welke tools kunnen u helpen om een professionele verwelkoming te 
organiseren



Resultaten

• Globaal beeld van het belang van onthaal en introductie opgenomen 
en geïntegreerd in het globale HR beleid.

• Welke elementen omvat de verwelkoming en integratie van 
medewerkers ?

• Uitwerken en implementeren van een onthaal- en introductieprocedure 
binnen uw organisatie.

• Praktische tips voor het opzetten of verfijnen van een onthaal- en 
introductieprogramma.



Programma 14 september 2021

7

Inleiding

Situeren van onboarding binnen HR 

Waarom een onboarding- en mentorprogramma? 

Onboarding proces: op niveau van organisatie, afdeling en  individuele medewerker

✓De stappen : voorbereiding – onthaal – opvolging – afsluiting 

✓Tools

✓Valkuilen

Onboarding vanop afstand : 

✓De stappen

✓Tools/middelen



Rol van HR in een organisatie
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Organisatie

Missie – visie – waarden 

Strategische doelstellingen

Medewerkers

Kennis – kunnen – attitude

Ambitie - persoonlijkheid

Type here the title of the presentation



Rol van HR in een organisatie
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Instroom Doorstroom Uitstroom
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Beheersen van de 
werkgerelateerde 
kosten

4 Generaties werknemers 
in dienst

Toenemend 
individualisme

Het imago van de 
onderneming

Talent aantrekken en 
behouden 

Duurzame economie

Voor welke uitdagingen staat HR vandaag ?  



De intentie van elke HR Organisatie
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ATTIRER 

LES TALENTS

Talent

aantrekken

Talent

aanmoedigen

War for 
Talent

Talent

ontwikkelen



Positioneer je als een aantrekkelijke werkgever... 
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We need you! 



En dan?
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Had ik 
geweten …. 
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Model carrièreplanning (E. Schein) 
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Intensiteit van het proces



Een Onboarding Proces: Waarom? 
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• Optimale integratie van nieuwe collega’s met betrekking tot :

- Plaats in het team

- Gemaakte afspraken bij aanwerving 

- Prestaties en feitelijk functioneren

• Vermindering van vrijwillig vertrek in het eerste dienstjaar

• De kosten van het verloop beperken

• Het vertrek van goede presteerders tegengaan

• Minimaliseer de impact op het imago
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Doelstellingen van onboarding
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✓Vergemakkelijking van de sociale en professionele integratie van de werknemer in zijn 
nieuwe werkomgeving.

✓Laat zien dat het bedrijf betrokken is bij het helpen van de werknemer bij de 
aanpassing en geef antwoorden op vragen.

✓Maak de werknemer snel operationeel.

✓Controleren of zij de hun toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden begrijpen en 
zich eraan houden.

✓Ontwikkel een gevoel van verbondenheid vanaf het moment van aankomst.

✓Om te kunnen beslissen of de contractuele relatie al dan niet moet worden voortgezet.

✓Om uw imago als werkgever te verbeteren.



Regelgeving

• KB van 25 mei 2007 – onthaal 

- Als onderdeel van welzijn van medewerkers

- Eindverantwoordelijke is de werkgever – taak van preventie

- Registratiedocument in het personeelsdossier te bewaren 

• Bewaken wat het Paritair Comité voorziet inzake onthaal

• Wettelijk bepaalde moet minimaal in orde gebracht worden – als werkgever mag 
je steeds meer doen.

• Zie ook de websites van de federale overheid – preventiediensten (Liantis, 
Attentia, Partena,…) 



Oefening: plaats jezelf in de schoenen van de nieuwe collega... 
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• Wat wil je te weten komen? 

• De eerste dag 

• De eerste week 

• De eerste maand

• Hoe voel je je aan de vooravond van de eerste werkdag? 

• Hoe zou je graag ontvangen worden de eerste dag?

• Wie zou je graag ontmoeten de eerste dag, de eerste week, de eerste 
maand? 

• Hoe lang zou je als “de nieuwe” willen gepercipieerd worden? 



Onboarding – de verschillende stappen
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• Op organisatieniveau

1. Vóór de aanvang van de werkzaamheden

2. Eerste dag op het werk

3. De werknemer leert en integreert

4. Einde van de inwerkperiode - functioneringsgesprek



Stappen van de onboarding van de nieuwe medewerker
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Stap 2: 

Welkom op 

de 1e dag 

Stap 1:

De 

voorbereiding

Stap 3: 

Follow-up

Stap 4: 

Evaluatie



Onboarding - voorbereiding

• Op organisatie niveau – globale planning opmaken 

- Checklist!!
- Voorbereiding in dienst treding

- 1e dag 

- Inwerkperiode – onboarding

✓ Voorbereiding op indiensttreding

✓ Personeelsadministratie, loonlijst, uitkeringen (Comp & Ben)

✓Toegangscontrole - beveiliging

✓Werkstation, instrumenten, kleren, PC, telefoon... 

✓Dag 1: HR-afdeling en/of Manager + Inleidend programma



Rollen van HR – Model Ulrich 
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Checklist voorbereiding en HR-checklist 

Zodra de aanwerving schriftelijk is bevestigd:

• Bellen of een bericht sturen om de startdatum mee te geven, de planning, de naam van de verantwoordelijke, de naam 

van de persoon die verwelkomt als het iemand anders is 

• De logistiek in orde brengen: bureau, telefoon, computer, badge voor de parking, kaart voor de cantine

• Het hele team op de hoogte brengen van de startdatum

• Een sponsor kiezen en  zijn rol bespreken

• Het verloop van de eerste dag plannen

• Alle documenten klaarleggen: administratief dossier, reglement, voorstelling van het bedrijf, organogram

• Verschillende data inplannen voor gesprekken (verwelkoming, tussentijdse evaluatie, laatste periode)

• Organiseren van de lunch van de eerste dag, eventueel met een collega 

• Aan het hele personeel de aankomst van hun nieuwe collega meedelen

• De nodige workshops inplannen



Opmaak van de onthaalmap

• Welkomstwoord (bij voorkeur door HRM, directeur of manager)

• Korte geschiedenis van het bedrijf
- Activiteiten en producten 

- Algemene organisatie van de onderneming (organigram)

• Overlegorganen: vakbondsdelegatie, ondernemingsraad, CPBW

• Personeelsafdeling



Opmaak van de onthaalmap

• Werkrooster, begin, einde, pauze, verschuivingssysteem

• Aanwezigheidsregistratie en -controle

• Bereikbaarheid van het bedrijf = openbaar vervoer, personeelsvervoer, 
parking, ...

• Plaats van kleedkamers, douches, ...

• Werkkleding (onderhoud en reparatie)

• Gebruik van de kantine, maaltijden op het werk, overwerk, ...

• Melding van afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongevallen



Opmaak van de onthaalmap

• Richtlijnen voor ongevallen op de werkplek, eerste hulp

• Verlofaanvragen,

• Betaaldata van salarissen, loonstrookjes, enz.

• Extralegale voordelen en aanvullende verzekering

• Informatiekanalen (kleppen - intranet, sociale netwerken van het bedrijf, 
personeelskrant,...)

• Met wie moet contact worden opgenomen voor welk probleem (rol van de 
directe chef, vertrouwenspersoon)

• Veiligheidsvoorschriften (brandgevaar, rookverbod, noodoproep, soorten 
alarmen, ...)

• Vriendenkring, sportverenigingen. Hoe kom je erbij.
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❑Melding van afwezigheid wegens ziekte of 
letsel op het werk

❑Verlofaanvragen, verzoeken om gezinsverlof 
of educatief verlof

❑ Salaris betaaldata, loonstrook, ...
❑ Extra legale voordelen en aanvullende 

verzekering
❑ Suggestiebus, suggestiebonussen
❑ Informatiekanalen (kleppen - nieuwsbrieven, 

personeelskrant, ...)
❑Met wie moet contact worden opgenomen 

voor welk probleem (rol van de directe chef)
❑Veiligheidsvoorschriften (brandgevaar, 

rookverbod, noodoproep, soorten alarmen, 
...)

❑Vriendenkring, sportverenigingen. Hoe kom 
je erbij...

❑Welkom (bij voorkeur ondertekend door HRM, 
directeur of manager)

❑Korte geschiedenis van het bedrijf
❑Activiteiten en producten
❑Algemene organisatie van de onderneming 

(organigram)
❑Overlegorganen: vakbondsafvaardiging, 

ondernemingsraad,...
❑Personeelsafdeling
❑Werkrooster, begin, einde, pauzes, 

dienstensysteem,...
❑Registratie en controle van de aanwezigheid
❑Bereikbaarheid van het bedrijf: openbaar vervoer, 

parkeergelegenheid,...
❑ Locatie van kleedkamers, douches,...
❑Werkkleding (onderhoud en reparatie)
❑Gebruik van de kantine, maaltijden op het werk, 

overwerk

Voorbeeld van de inhoud van het welkomstpakket (checklist)



Sponsoring: Wat? Waarom? 
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Wat ?

- Begeleiding door een ervaren collega (mentor – meter/peter)

- van 6 maanden tot 1 jaar

- Intensiteit

Doel ? 

Werknemers:   - voelt zich snel thuis – heeft een aanspreekpunt 

- wordt een echt "lid van het bedrijf" (bedrijfscultuur)

- Is snel inzetbaar

Snelle opvolging van mogelijke problemen.

Gemakkelijke overdracht (van taken, klanten...).



Sponsorprogramma's
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• Waarom ? Wat ?
➢Hartelijk welkom en kennismaking met collega's (*)

➢Begeleiding (// proces, rol en verantwoordelijkheid)

➢Vertrouwd raken met de cultuur en het jargon

➢Contactpersoon en vertrouwenspersoon

➢Coördinatie van het leertraject (*)

➢Onboardingplan

• Controle van praktische kennis

• Eventueel follow-up en correctie

• Eventueel zelf opleiding verzorgen

• Volg onboarding training

(*) Bepaal de verdeling van de taken met de N+1!



Sponsorprogramma's
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• Profiel van de sponsor: WIE? 

✓Ervaring in de functie? (> 2 jaar)

✓Weet hoe je informatie moet vinden!

✓Gemotiveerd

✓Gedreven door de waarden van de organisatie

✓Loyaal aan de organisatie

✓Beschikbaar – bereid hier tijd voor vrij te maken 

✓Goed informeel netwerk in het bedrijf

• Luisteren

• Geduldig

• Open voor dialoog

• Communicatief

• Empathisch

• In staat om los te laten



Sponsorprogramma's
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• Opleiding van sponsors : weten hoe duidelijke doelstellingen te definiëren

Specifiek

Meetbaar

Actiegericht (en 

aanvaardbaar)

Realistisch

tijdgebonden



Belang van communicatie
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Belang van communicatie
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Sponsorprogramma's
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✓ Hoe is het gegaan?

✓ Wat denk je dat er goed ging? Wat ging er niet zo goed?

✓ Sponsor: Wat ging er volgens jou goed, wat niet?

✓ Check: Herkent en begrijpt de gesponsorde deelnemer de door de sponsor 
naar voren gebrachte punten?

✓ Moedig de gesponsorde persoon aan om oplossingen/alternatieven voor te 
stellen

✓ Overeenstemming bereiken over de volgende stappen



Sponsorprogramma's
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• Begeleiden van de collega om autonomie te ontwikkelen



het Onboarding-proces (dag 1)

• Op organisatorisch niveau 

✓Welkom

✓Welkom bij de afdeling Personeelszaken of Welkom op de werkplek

✓Administratie (dimona, contract, arbeidsreglement en aantekeningen)

✓Begeleiden, introduceren, informeren
- Koks, collega's

- Praktisch: lunch, koffie

✓Hoe was het?



het Onboarding-proces (dag 1)
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• Op organisatorisch niveau

De werknemer moet het gevoel hebben dat hij VERWACHT wordt,       
dat er rekening mee wordt gehouden en dat hij STEUN krijgt! 

Sleutelwoorden van de dag: hartelijkheid, steun, vertrouwen.

Verloop van de dag (geef een scenario)



Departement/Team - inwerkprogramma 

• De eerste dag

• Op het werkstation
- Technisch, veiligheid, wie is wie, ...

- Sponsor

• IT opleiding

• Zakelijke informatie
- Missie, visie, klanten, producten

- HR-info



Onboarding-proces (voorafgaand aan livegang) 
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• Op departementaal niveau 

✓Aanwijzen sponsor (N+1)

✓Onboardingplan: planning van de eerste weken (N+1 en sponsor)

✓Blokkeer de eerste dag van het werk in de agenda (N+1 en sponsor)

✓Sponsor doorloopt opleiding of handleiding (sponsor)

✓De komst van de nieuwe collega in het team aankondigen (N+1)

✓Contact nieuwe collega: afspraken dag 1 (N+1)

✓Software, toegang, bestanden... in orde + werkstation (N+1)

✓Bedrijfsondersteuning: kantooruitrusting + goodies (N+1)



Follow-up van het integratieprogramma: Wie? Wat? Wanneer? 
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Samengevat: Voorbereiding onboarding

• Organisatie

• Departement / Team 

• Ontwikkelen tools 

• Opzetten sponsorprogramma’s

• Communicatie



Onboarding-proces (de eerste dag)
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• Op afdelingsniveau (door de N+1 of de sponsor)

✓Verwelkoming en voorstellen van de sponsor (N+1 + sponsor)

✓ Eerste overzicht van het team, cross-functionele relaties

✓ Uitleg van de rol van N+1, sponsor en collega's

✓ Verwachtingen van de nieuwe collega

✓ Uitleg over het inwerkplan en periodieke follow-up, enz..

✓Bezoek van de werkplek & voorstellen aan collega's (N+1 of sponsor)

✓Sponsoring startbijeenkomst (sponsor)

✓ Check: welkomstbrochure, werkregels, enz. Zijn ze leesbaar en duidelijk?

✓ Toon share point, intranet, IT service desk, ...

✓ Plan andere vergaderingen, enz.

✓ Check of alles werkt



Onboarding van de werknemer (integratieperiode)
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• Op afdelingsniveau

✓Collega's aanmoedigen om hun kennis te delen (N+1 of sponsor)

✓Opleiding op de werkplek (sponsor of collega's)

✓Contactpersoon (sponsor)

✓Informele follow-upgesprekken (sponsor)

-Sonde voor welzijn, integratie....

-Geven van leerfeedback

-Mogelijke signalen naar de organisatie opvangen

-Eventueel invullen van het vervolgdocument

✓Formele periodieke follow-up (N+1, verslag van het follow-updocument)

✓Voltooiing en rechtzetting van het plan voor inburgering (sponsor en N+1)



Onbording process: follow-up geven

• Houd rekening met de werknemer en de situatie

• Regelmatige feedback 

• Evaluatie na een paar maanden



Onboarding van de werknemer (einde van de onboarding)
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• Op afdelingsniveau

• Sponsoring slotbijeenkomst (sponsor)
- Feedback aan de nieuwe werknemer

- Feedback van werknemer naar sponsor en organisatie

➔ verbetering van het inwerkproces

- Follow-up regelingen

✓Input voor prestatiebeoordeling (sponsor)

✓Prestatie-evaluatie (N+1)



LET OP !
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✓Spreek van tevoren met de leidinggevende af hoe de taken worden 
verdeeld.

✓De prestatiebeoordeling wordt ALTIJD gegeven door de N+1

✓Transparantie!

- De sponsor geeft de leidinggevende geen informatie die niet van tevoren 
met de nieuwe medewerker is besproken.



Einde van de onboarding
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Onboardingproces - de uitdagingen van de toezicht- en 
evaluatiefasen
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1. de nieuwe collega in de best mogelijke omstandigheden aan te passen

2. Het behoud van motivatie

3. Succes op langere termijn

→Voor de werknemer is dit de fase van toe-eigening van zijn nieuwe functies: hij 
verwerft de kennis, de vaardigheden... om zich aan zijn nieuwe omgeving aan te 
passen.

→Voor de organisatie is het een moment van observatie, evaluatie en validatie van de 
criteria die nodig zijn om haar doelstellingen te bereiken.



Onboardingproces: veel voorkomende valkuilen
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Focus op papierwerk

Snel overzicht, dan... zwemmen of verdrinken

Overbelasting met informatie

"Kom naar mij met vragen als je een probleem hebt."



Onboarding op afstand
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1. Online VS offline

2. De werknemerservaring

3. Stappen



Onboarding op afstand: online VS offline
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Online + offline = succes



Onboarding op afstand : welke aspecten kunnen gemakkelijk 
online worden vertaald? 
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• Inleidende vergadering

• Vergadering met managers

• Opleidingsprogramma

➔ Om de processen kritisch te bekijken

LET OP : Zorg voor extra ondersteuning als je alles op afstand doet! 



Onboarding op afstand : De werknemerservaring
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• HR-Trends : 

➢"De werknemerservaring” is belangrijker dan ooit

➢Focus op het "werkgeversmerk”

➢Vaarwel "vaste banen" en welkom flexibiliteit! 

➢Rollen vs. functiebeschrijvingen 

➢Voortdurend leren en directe feedbackcultuur

➢Integratie van HR-technologie 

➢In 2025 zullen millennials de grootste groep op de arbeidsmarkt zijn
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Welke informatie is
beschikbaar? 

Wanneer begint de 
onboarding? 

Wanneer zijn de 
formaliteiten afgerond? 

Hoe wordt de 
technologie gebruikt? 

Hoe creëer je een 
ervaring op dag één? 

Wie is verantwoordelijk 
voor onboarding? 

Welke steun voor 
nieuwe werknemers? 

Weten ze wat ze moeten 
doen om te slagen? 



Onboarding op afstand: stappen
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1 2 3 4 5

Ga aan de slag met preboarding

Begin van de 
preboarding 

Ondertekening van 
het contract

Informatie over de 
werkplek, 

producten, 
voorschriften

Dag één

"WELKOM! "

Onboarding: 
werkplek en 
producten

Werknemer is 
klaar om te 

werken



Onboarding op afstand: stappen
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• Pre- boarding

➢Kennismaking met het team

➢De verbinding tot stand brengen 

➢Vertrouwen geven 

VERTROUWENSREALTIE OPBOUWEN = ESSENTIEEL 



Onboarding op afstand
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Welkomscadeau !

➢Niet te ver van tevoren!

➢Hoe leer ik het bedrijf kennen? 

Voorbeelden : 

• Een korte video maken? 

• Een virtuele rondleiding met presentatie van sleutelfiguren? 

• Creëer een band: nodig de werknemer uit voor de teamvergadering? 

• De manager stelt zichzelf voor in een welkomstvideo? 



Onboarding op afstand: stappen
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• Inzetten zonder voorinschakeling

1 2 3

Eerste dag 

« Welcome! »

Onboarding: 
werkplek en 
producten

De werknemer 
leert over het 

werk 



Onboarding op afstand: stappen
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• DAG 1

➢Toegang tot alle instrumenten en toepassingen

➢Zorgen voor de nodige infrastructuur

➢Naleving - Administratie (// HR)

➢Online opleiding 

➢Inleiding 



Onboarding op afstand: stappen
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• Kennismaking met het team 

➢Team vergadering

➢Gesprek met de teamleider/manager

➢Kennismaking met de teamleden 

➔BELANGRIJK : « one to one » 

INFORMATIEBLOK + INTERACTIEBLOK (met het team en de 
manager)
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Onboarding op afstand: stappen
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• Voorbeeld van een planning

1. Vergadering met het online team

2. Vergadering met de online beheerder

3. Vergadering met een of twee collega's (// Sponsors)

4. EVENWICHT tussen informatie en interactie

5. // MISSIE en BETEKENIS ➔ niet zo technisch

6. Dagelijks opvolgen gedurende de eerste week

7. Plan ook een vraag-en-antwoord bijeenkomst met het team

8. Formele en informele evaluatiemomenten plannen



Onboarding op afstand: stappen
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• Juiste tools gebruiken

Maak gebruik van bestaande systemen in het bedrijf (Teams, Trello) ➔maak 

een onboarding met links :

➢ Voor trainingssessies,

➢ Team vergaderingen

➢ Systeemkoppelingen

➢ Belangrijke documenten (RT, beleid, handleidingen...)

CREATIE VAN EEN ONBOARDINGRUIMTE VOOR TEAMS 



Onboarding op afstand : een paar tools

72



Onboarding op afstand: stappen
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• Verwaarloos de menselijke aspecten niet! 

➢Pas op voor gebrek aan verbondenheid met collega's ➔ creëer ECHTE 

momenten van verbinding 

➢Voor nieuwe werknemers: plan meer informele contactmomenten! 

(Integreren van informaliteit in teamvergaderingen)

➢Het belang van duidelijke doelstellingen en duidelijke communicatie! (een 

communicatieschema opstellen om de communicatie te beschrijven die zal 

worden uitgevoerd)



Onboarding op afstand: de belangrijkste stappen
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1. V&A sessie

2. Vraag en antwoord kanaal 

3. WIE kan ik contacteren? Waarom? en HOE? 

4. Kan ik u helpen? (wees niet bang om het te vragen!)

5. MAAK TIJD!!! RH / MANAGER / TEAM ! 



SYNTHESE
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1. Positioneren van onthaal binnen HR

2. Verschillende stappen van het onthaal en de onboarding

3. Waarom onthaal en onboarding op een professionele manier organiseren? 

4. Verschillende tools bij dit proces

1. Checklists

2. Onthaalmap

3. Sponsorprogramma’s

4. Online – Offline 



Overzichtsoefening: analyse van uw huidige onboardingproces
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BEGINNEN MET

• …
• …
• …

STOPPEN 
MET

• …
• …
• …

VERDER DOEN 
MET 

• …
• …
• …
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