
Tool voor succesvolle
onboarding



Wat doe je voor de start van je nieuwe collega?
Wat kan hij/zij verwachten de eerste twee weken en hoe groeit iemand naar zijn
nieuwe rol toe?
Hoe gaat jouw nieuwe collega zijn of haar nieuwe functie in de praktijk invulling
geven en uitvoeren en hoe sluit je officieel het moment van inwerken af? 

Onboarding staat voor het inwerken van je nieuwe collega. Wat doe je om iemand een
warm welkom te heten en ervoor te zorgen dat hij/zij met de beste introductie het meest
tot zijn of haar recht komt, in de rol waarvoor hij/zij is aangenomen? We adviseren hierin
3 verschillende fases van elkaar te onderscheiden: 

1.
2.

3.

Voor iedere actie die is beschreven is het van belang dat je de RACI vaststelt. Kort
gezegd: Wie is de verantwoordelijke voor de uitvoering (Responsible); wie is de
eindverantwoordelijke (Accounting); wie kan geraadpleegd worden of biedt
ondersteuning tijdens een bepaald proces (Consulting); en als laatste, wie wordt
geïnformeerd over de beslissing, de resultaten en de voortgang (Informed)?

In deze tool tref je de acties aan die nodig zijn om de 3 verschillende fases goed invulling
te geven. De RACI bepaal je daarin zelf en daar waar aanwezig kun je de hulpmiddelen
die je binnen je organisatie voor handen hebt hier benoemen. Daar waar wij
hulpmiddelen hebben, bieden we ze ook in deze kolom aan.
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Actie                                                   
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Fase 1
Voor de start

Personeelsdossier compleet en overige
documenten t.b.v. inwerken

Welkomstbox klaar

Functieprofiel compleet

Doelen voor de eerste drie maanden
beschreven

Taken eerste twee weken concreet
beschrijven

Belangrijke personen bij inwerken
benoemen en mobiliseren en aanwijzen
buddy

Alle faciliteiten regelen voor de dag van
de start

Afspreken hoe laat de eerste dag begint
en bij wie te melden

Communicatie organisatie nieuwe
collega

Acties beschrijven eerste dag

Maken planning eerste maand

RACI                                                   Hulpmiddelen                          

http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-personeelsdossier-ontwikkelen/
http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-functieprofiel-ontwikkelen/


Actie
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Eerste twee weken

Ontvangst op afgesproken tijd

Kennismaking afdeling/directe
collega's/mentor

Planning bespreken met buddy erbij

Acties van de eerste dag uitzetten

Taken eerste twee weken doornemen

Functieprofiel doornemen

Doelen voor de eerste drie maanden
doornemen

Evaluatie eerste week doornemen

Programma van week twee doornemen

Einde week twee: programma komende
weken doornemen en invullen
inwerktraject na week twee. Wat heeft de
nieuwe collega nodig vanaf hier?

Fase 2

RACI Hulpmiddelen

http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-functieprofiel-ontwikkelen/


Actie

www.expertinrecruitment.nl | info@expertinrecruitment.nl

Vanaf drie weken tot einde inwerkperiode

Uitvoeren inwerktraject en vervullen
reguliere functie

Plannen einde proeftijd gesprek

Maken vervolgafspraken inwerktraject
tot drie maanden na start

Inwerktraject officieel afsluiten na
honderd dagen

Eventuele opdracht voor het einde van
inwerktraject in de vorm van een
presentatie o.i.d. geven

Reguliere werkafspraken maken voor na
het inwerktraject

Plannen evaluatiemomenten iedere drie
weken (desgewenst)

Fase 3

RACI Hulpmiddelen



Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools om van
jouw recruitmentproces een succes te maken. Het platform is
speciaal ontwikkeld voor ondernemers en managers binnen het
mkb, HR-professionals en recruiters. Met ons platform ontdek je
thema's, trends & ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op
weg te helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.

© 2021 - Expert in Recruitment. Aan onze tools kunnen geen
rechten ontleend worden. Deze tools zijn uitsluitend voor
persoonlijk gebruik ontwikkeld. Delen met derden is zonder
schriftelijke toestemming van de ontwikkelaar niet toegestaan. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 


