Onboarding van nieuwe
teamleden
Gebruik de sociale kracht van projecten
Sven Gellens

Wie is wie?
• Korte introductie
- Wat is je naam?
- Wat is je ervaring en rol in project
management?
- Wat zijn jouw onboarding uitdagingen?
(post-its)
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Je facilitator
•

15 yrs. hands-on experience in
• project, program and portfolio
management
• learning and change management

•

Government, European, research, banking,
engineering & marketing consulting services

•

PMI-ATP certified

•

Lean Six Sigma Black Belt

•

SAFe Agilist lean-agile transformation

•

Trained & coached > 2100
professionals
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Sven Gellens, PMP
Sven.Gellens@threon.com

+32 497 07 07 85
www.linkedin.com/in/insertsven
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Overzicht
1. Wat is onboarding
4. Kan je aan de slag met je
uitdagingen?
3. Pas 2 onboarding modellen
(HR & Threon project)
toe a.h.v. een situatie &
praktijkvoorbeelden

2. Reflecteren over voordelen
en valkuilen van onboarding &
succesvolle oplossingen
die je reeds toepast

All figures based upon Dai, G. et al. (2011) Onboarding externally hires executives; Gardner et al. (2021) Not just for Newcomers;
Karambelkar, et al. (2017). Onboarding is a change; Snell, A. (2006). Researching onboarding best practice[.]
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Wat is?
Type here the title of the presentation

OEFENING

Onboarding
• Wat is onboarding in
projecten?
- Noteer in een paar zinnen de
essentie en doel van
onboarding
- Wie is verantwoordelijk voor
onboarding (HR, BU, Project
Manager)?
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Onboarding in projecten
Project stakeholders zo snel mogelijk autonoom waarde
laten leveren op het juiste beheersingsniveau dat van hun
rol in het project verwacht wordt.

90%
werknemers beslissen

om te blijven in de
organisatie binnen 6
maanden van aanwerving
Type here the title of the presentation

Een senior heeft

6.2 maanden
nodig om up-to-speed
te zijn in de nieuwe
organisatie
8

Onboarding in projecten: reken 30% task-switching cost (buffer)

Type here the title of the presentation
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Onboarding in projecten
Hoge job
tevredenheid

Organisationeel & project
engagement en wil om te
blijven

Verwerving relevante
job vaardigheden

Begrijpen
jobvereisten

ONBOARDING
VOORDELEN
Kennis
van
organisationele,
culturele & zakelijke
verwachtingen
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van

Supportive social
interactions

Vertrouwen
in
eigen competentie
&
sociale
aanvaarding
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Trage
besluitvorming

Ontoereikende
onboarding is erger
voor externen dan
internen

ONBOARDING
VALKUILEN
Productiviteitsdip
Moeilijk
te
verantwoorden of in te
plannen ‘overhead’

Negatieve impact
engagement
&
retentie

OEFENING

Onboarding
• Hoe onboarden jullie op een
successvolle wijze?
- Welke elementen
maximaliseren voordelen &
minimaliseren valkuilen ?

Hou je antwoorden bij
Onboarding van nieuwe teamleden
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Onboarding in projecten
Project stakeholders zo snel mogelijk autonoom waarde
laten leveren op het juiste beheersingsniveau dat van hun
rol in het project verwacht wordt.
+

+
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Waarde verbruikt
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4
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Waarde
opgeleverd

Veranker

Kosten
bijdrage

Kosten
bijdrage

Waarde
opgeleverd

1

2

3

4

5

6

Waarde
verbruikt

Weken na aankomst

Break-even punt
teamlid bijdrage
-

-

Onboarding in projecten
Project stakeholders zo snel mogelijk autonoom waarde
laten leveren op het juiste beheersingsniveau dat van hun
rol in het project verwacht wordt.
+

Onboarding is een risico

Onboarding is productiviteitsdip

Waarde
opgeleverd

Veranker

Kosten
bijdrage

Wanneer mensen niet weten wat ze moeten
doen of dit onnauwkeurig doen: stijging
foutenmarge en intense of langdurige
productiviteitsdip

1

2

3

4

5

6

Waarde
verbruikt

Automatiseer waar je kan & plan de
inefficiëntie in om mensen zo snel mogelijk
klaar te krijgen

Break-even punt
teamlid bijdrage

-

2
2 modellen
Type here the title of the presentation

Onboarding: meest aanwezige HR model

Type here the title of the presentation

17

Klantenvoorbeeld|Overheid

Type here the title of the presentation
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Een modelvoorbeeld

Wayfinder

Werk

Preboarding

Onboarding

Postboarding

Projectaanpak: charter,
governance, rollen en
verantwoordelijkheden (pull)

Team vergadering
introductie, briefing PM,
buddy

Tevredenheidsvragenlijst,
exit-gesprek

Welkom e-mail, project
schema

Handleidingen, onepagers,
procesbeschrijvingen van de
belangrijkste projectactiviteiten,
instrumenten (pull)

Onderhandeling:
Teamprocessen & waarden +
rolbeschrijving

Praktijk

Toegang tot het kennisdepot
Leren
Steun
Type hier de titel van de presentatie

Leerbehoeften en voorkeuren

E-learning: essentiële harde
en zachte vaardigheden
Verplichte kennisdelingoverdracht & tooling
Klassikale trainingen, PDP &
train-de-trainer sessies (voor
21
teamleads)

Geleerde lessen inzake
proces en inhoud
Herbeoordeling van
leerbehoeften en voorkeuren

Beschrijving
van de rol

Plan voor
communicatie met
belanghebbenden

Team charter

Methodologie en
processen
Governance

Opleidingscatalogus

Type hier de titel van de presentatie
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Een andere manier om naar onboarding te kijken
• Van onboarding meet & greet sessie waar je alles
uitlegt aan het nieuwe teamlid:
- cognitieve overbelasting en weinig duidelijkheid die
overblijft,

naar 2 uur meelopen
- ervaring in de praktijk, culturele sfeer & vaardigheden,
scheiden van kernelementen van bijzaken

• Van het coachen van one-2-ones
- veel onderhoud, tool van operationele manier van werken

naar gedragsobservaties- & reflecties van rollen in
teamvergaderingen of stand ups
- maandelijks

Type hier de titel van de presentatie
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We leven in een VUCA wereld

V U C A
Volatiliteit
•

•
•

De omgeving vereist
dat u snel reageert op
veranderingen die
onvoorspelbaar zijn en
buiten uw controle
liggen
Gebrek aan stabiliteit
en voorspelbaarheid

Snel tempo van
Type hier verandering
de titel van de presentatie

Onzekerheid

Complexiteit

•

De omgeving vereist
dat u actie
onderneemt zonder
zekerheid

•

De omgeving is
dynamisch met
veel onderlinge
afhankelijkheden

•

Niet-beschikbare
informatie

•

•

Gebrek aan vermogen
om te voorzien welke
grote veranderingen
kunnen komen

Meerdere
belangrijke
beslissingsfactoren

•

Overweldigend in
omvang en
variabelen
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Ambiguïteit
•

De omgeving is
onbekend, er zijn
geen precedenten: u
wordt
geconfronteerd met
onbekende
onbekenden

•

Meerdere
perspectieven en
interpretaties

OEFENING

Onboarding nodenanalyse in projecten

VOORDELEN

VALKUILEN

• Zeer goed systeem voor
operationele manier van werken
met meetsysteem

• Reactief: dicht kloven nadat ze zich hebben
voorgedaan (zelfs in stabiele teams)

• Behoeften van belanghebbenden =
maatstaf voor doeltreffendheid

• Kostbaar en tijdrovend: veel individuele behoeften
en voorkeuren

• Ingebouwde kwaliteitscontrole

• Schaalbaar voor standaardisatie
• Nadruk op transfer (?)
Type hier de titel van de presentatie

• Voorstander van trainingen als oplossing

• Neemt zoveel tijd van PM in beslag: wie
implementeert CI?
• Ticketing systeem: mensen komen en gaan = waar
zijn ze in de Kanban
• weinig gevoel erbij te horen
• weinig eigendom onboarding proces
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Onboarding nodenanalyse: te traag (1)
You get routine expertise:
apply solutions in familiar
contexts

Training
portfolio
L&D
preferences &
needs

Critical success factor

Transfer

Onboarding as
cost

Classrooms

Self-study
Apply what is learned =
individual decision (not
part of individual learning)

• Maximum didactic expertise in trainings &
trainer
• High focus on transfer and customize
materials to job-specific situation

Onboarding nodenanalyse: te traag (2)
Fasen

Interpersoonlijk

Taak

VORMEN

STORMEN
NORMEREN
PRESTEREN
Noodzakelijke
productiviteitsdip
Groepsvorming
Onboarding maakt
ROI onmogelijk

Verandering in
groepssamenstelling

Onboarding focus: sociale kracht van projecten

Je krijgt adaptieve
expertise: oplossingen
toepassen in job- en nietroutinesituaties

Modelleren

Kritische succesfactor
Leren door te
doen
Delen van
kennis
Observerend
leren

Tijd tot
bekwaamhe
id

• PM & n+1 ondersteuning
• Structuren voor sociaal leren:
groepscoaching & KS
• Sociale taak (peer) ondersteuning

Snellere levering
van waarde

Het geleerde toepassen =
mogelijk gemaakt door een
ondersteunende
werkomgeving, coaching &
mentoring
33
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CASE

• Je bent de projectmanager voor de grootste lancering in de organisatie (ca. 250
teamleden). Het betreft een wereldwijde en gelijktijdige lancering van 3 nieuwe
producten. Het project omvat product managers, R&D engineers/project managers,
Marketing professionals (van 3 merken), supply chain coördinatoren, een portfolio
manager, lokale teamleden uit verschillende geografieën.
• Het project duurt 18 maanden tot de lancering en 6 maanden nazorg. Je bent 8
maanden met het project bezig en 2 IT-leden moeten voor 3 maanden beginnen, elk
3/5de FTE ter ondersteuning van het B2C-marketingteam.
• Hun manager vertelt je dat ze allebei :

Teken op een flip-chart hoe je
beide teamleden onboard,
gebruikmakend van het zojuist
geziene model:
•

•

Welke initietieven ga je
nemen?

- reeds aan 3 interne projecten werken, hebben agile (scrum) ervaring terwijl je het project op een
plan-gestuurde-hybride manier beheert, gebruiken andere tools, hadden beperkte interactie met
andere departementen, werken sinds 3 maanden in de organisatie (werden aangenomen om de
werklast te verminderen)

• Persoonlijk, vertellen ze je allebei:
- Ze kennen de details van de lancering niet.
- Geïnteresseerd zijn in projectmatig werken en er meer over willen weten
- Willen weten wat er precies van hen verwacht wordt en hoe zij hun tijd moeten boeken, want zij
hebben al te veel te doen op interne projecten
- De ene heeft 10 jaar ervaring, voor de andere is dit zijn/haar eerste job

Hoe weet je of onboarding
effectief is?
Type here the title of the presentation
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Tips en tricks
• Gebruik e-learning (of gesproken ppt)
- Rond pm methodologie om de maturiteit van het projectmanagement te verhogen: maak het verplicht voor
iedereen in het team
- Verschil tussen escalatie en werken in teams in operations & projecten
- om snel belangrijke kennis van teamleden te consolideren

• Beperk training tot een minimum & investeer meer in het samenbrengen van mensen on-the-job
of voor kennisdeling/groepscoaching: observerend leren & verspreiding van correct gedrag door
de groep neemt het over
• Plan onboarding activiteiten prgmatisch in
- 3 dagen: 1 dag prep en 2 dagen on-the-job
- In buffers van ‘kern mensen’
- Veranker in groepsoverleg

• Steek veel energie in de ondersteuning van collega's en psychologische veiligheid (dit loont op
lange termijn)
• Rolbeschrijvingen koppelen aan beheersingsniveaus: gedragingen zijn transparent (iedereen
begrijpt ze), waarneembaar en gemakkelijker te observeren
• Creëer beslissingsdrempels per rol
Type hier de titel van de presentatie
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Voorbeeld
Buddy-SPOC

Bedankt voor je aandacht

• Heb je voldoende input gekregen om
met je uitdagingen aan de slag te gaan?

Onboarding van nieuwe teamleden
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Learning
Organization
Your
Learning Assessment
DNA
1. Continuous
learning
6

7. Cultural
evolution

2

Bedankt voor je
deelname

0

6. Leadership
5. Embed
organization in
environment

Sven Gellens

+32 497 07 07 85

Sven.Gellens@threon.com

4

2.
Experimentation:
dialogue &
researching

www.linkedin.co
m/in/insertsven

3. Span of support

4. Participative
decision-making

