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Onboarding als onmisbaar 
deel van uw HR
Een goed begin is het halve werk. Na een succesvolle aanwerving 
volgt een belangrijke periode. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de 
eerste 90 dagen - en eigenlijk zelfs al de periode voor de startdatum 
- cruciaal zijn voor zowel de nieuwe werknemers als de werkgever. 
In deze competitieve tijden op de arbeidsmarkt is een doordachte 
onboarding en preboarding onmisbaar.

Ook voor uw bedrijf biedt een goede onboarding heel wat 
voordelen, o.a. een snellere productiviteit, vlotte sociale integratie 
en een hogere loyaliteit en retentie. Maar hoe werkt u een 
doordacht plan van aanpak uit en hoe garandeert u een goede 
uitvoering? Sodalis zet u in deze gids op weg met key take-aways, 
best practices en handige tips & tricks. 

IN DEZE GIDS

  Onboarding: wat is het en waarom is  
het zo belangrijk?

 De 5 succesfactoren van een goede 
onboarding

 Hoe Sodalis u kan helpen met 
onboarding



 
WERKNEMERS
verplichte begeleiding  

bij aanwerving en gedurende  
de volledige eerste maand

>20 

Wetgevend kader
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een nieuwe werknemer 
de informatie te bezorgen die hij of zij nodig heeft om een 
specifieke functie binnen het bedrijf in te vullen. De wet voorziet 
hier in een opsplitsing naargelang de grootte van de organisatie.

De invulling van deze begeleiding beperkt zich vaak tot de 
praktische informatie die een nieuwe werknemer nodig heeft.

 
WERKNEMERS
verplichte begeleiding  

bij aanwerving en  
op de eerste dag

<20 

Onboarding: wat is 
het en waarom is 
het zo belangrijk?



Wat is onboarding  
nu precies?

Onboarding gaat echter veel verder dan de noodzakelijke  
introductie op de werkvloer. Eigenlijk kunt u onboarding nog  
het beste beschrijven als een complete integratie van een  
nieuwe medewerker. Deze integratie betreft elke actie die de 
werkgever stelt om de nieuwe werknemer te betrekken bij de 
visie, waarden, strategie, cultuur en doelstellingen van de  
onderneming. 

Vandaag de dag verwachten werknemers immers meer dan enkel 
de basis kennismaking. Een ruimere invulling zorgt er niet enkel 
voor dat uw nieuwe werknemer zich welkom voelt en snel zijn weg 
vindt, maar heeft ook heel wat voordelen voor  
uw bedrijf:

De voordelen van een  
doordachte onboarding

De nieuwe werknemer is sneller productief.

De sociale integratie verloopt vlotter.

De werknemer neemt meer ownership en  
verantwoordelijkheid.

De bedrijfsvisie en waarden worden ondersteund  
en versterkt.

Uw employer branding krijgt een boost.

De loyaliteit van de nieuwe medewerker wordt  
verhoogd.
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FOLLOW-UPS



 
van de medewerkers  

een onboardingstraject  
als nuttig ziet?

83%

 
van de bedrijven hun nieuwe 
medewerkers onvoldoende 

informeren en ondersteunen 
op het moment van 

indiensttreding?

40% 
Onvoldoende informatie over concrete taken, 
verwachtingen en targets.

66%

 
Gebrek aan duidelijke functieomschrijving.

64%

 
Werkmateriaal niet beschikbaar op startdag.

57%
Bron: Vlerick Business School & Talmundo, 2019

Waar loopt het fout?
Wist u dat...ENKELE CIJFERS



1/ COMPLIANCE

Onder compliance verstaan 
we alle praktische en 
administratieve zaken zoals 
contracten, policies, (digitale) 
toegangen, werkmateriaal, 
werkplek, veiligheidsregels… 
De meeste ondernemingen 
hebben hier al een goed zicht 
op gezien deze informatie 
onmisbaar is bij elke 
aanwerving. Vaak is dit waar 
een introductie echter stopt, 
terwijl onderstaande pijlers 
minstens even belangrijk zijn.

2/ CLARIFICATION

Hieronder valt eigenlijk 
alles wat verduidelijking 
betreft: welke rol zal de 
nieuwe werknemer exact 
vervullen? Welke taken en 
verwachtingen horen daarbij? 
Door alle vereisten duidelijk te 
communiceren, weet iedereen 
waar hij of zij aan toe is en zijn 
er geen misverstanden. De 
werknemer weet direct wat 
er van hem of haar verwacht 
wordt en krijgt een helder 
werkkader.

3/ CULTURE

Waar soft skills gewoonlijk 
hard skills aanvullen, 
vult culture bij een 
onboardingstraject de 
compliance-pijler aan. Hier 
wordt de nieuwe werknemer 
ondergedompeld in de missie, 
de visie en de waarden van 
het bedrijf. Ook wordt er 
bijzondere aandacht besteed 
aan de ongeschreven regels.

4/ CONNECTION

In dit onderdeel wordt de 
structuur van de organisatie 
en de collega’s voorgesteld. 
Welke hiërarchie is er of 
werkt de onderneming eerder 
met een vlakke structuur? 
Wie werkt met wie en 
welke verhoudingen zijn er 
onderling? Door de relaties en 
netwerken te kaderen, krijgt 
de werknemer een goed zicht 
op de verantwoordelijkheden 
van de collega’s. Vaak wordt 
er in grotere ondernemingen 
gewerkt met een buddy-
programma waarin een 
directe collega de begeleiding 
op zich neemt. Zeker voor 
juniorprofielen is dit een vaak 
gekozen strategie. 

5/ CHECK-BACK
        FOLLOW-UPS

Een onboarding loopt 
uiteraard niet af aan het einde 
van de eerste werkweek. Het 
is erg belangrijk om in de 
eerste weken en maanden 
vinger aan de pols te houden 
door regelmatig een overleg 
te houden met de nieuwe 
medewerker. Zo kunt u 
eventuele valkuilen proactief 
ontwijken en verhoogt u 
de werkvreugde van uw 
werknemer.

Een goede onboarding vergt wel wat denkwerk, dat is duidelijk. Want hoe legt u helder uit hoe uw 
volledige onderneming in elkaar zit? Welke informatie is nuttig en onmisbaar, en hoe zorgt u ervoor dat 
uw nieuwe aanwinst zich niet overweldigd voelt? Bij Sodalis zien we 5 pijlers die een onboardingsproces 
maken of kraken:

De 5 succesfactoren van  
een goede onboarding



gelooft dat  
werknemers zich 

 sneller thuis voelen.

86% 
gaat akkoord dat 

werknemers sneller 
ingewerkt zijn.

74% 
denkt dat werknemers 

langer blijven na een goed 
onboardingstraject.

53% 
denkt dat het 

kostenbesparend is.

41% 

Wat HR-professionals zeggen over een 
goed onboardingsproces:



Zelf uw onboardingsproces  
uitwerken? 
Zo gaat u aan de slag!
Een goed onboardingsproces loont, dat is duidelijk. De voordelen 
voor zowel de werkgever als de werknemer zijn niet op één hand 
te tellen. Bent u geïnspireerd door de informatie op de voorgaande 
pagina’s? Dan kunt u met onderstaande tips alvast van start.

 Hoe kan je de 5 succesfactoren/pijlers concretiseren in een   
onthaalbeleid dat past binnen je organisatie? Welke concrete   
actiepunten kan je verbinden aan de pijlers?

 Maak een checklist per concrete stap en voorzie een concrete   
planning in een logisch tijdschema. Idealiter bepaalt u ook al   
wie verantwoordelijk is voor elke stap.

 Communiceer over de introductie van het onboardingsproces   
binnen de organisatie en integreer het in je wervingsproces.

 Voorzie ruimte voor optimalisatie en vernieuwing door te   
streven naar een wisselwerking tussen werkgever, werknemer   
en de verantwoordelijken.



Heeft u graag wat hulp bij de opzet van uw onboardingsproces?  
Reken op de kritische blik van Sodalis en zet uw onboarding op punt!  

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie  
of verkennend gesprek.

 Analyse

We brengen de noden van jouw onderneming 
in kaart. We kijken welke informatie reeds 
beschikbaar is en waar er zich nog hiaten 
bevinden. Hiervoor baseren we ons uiteraard 
op de documentatie die u ons aanreikt, maar 
ook op best practices en onze ruime eigen 
ervaring binnen verschillende sectoren.

 Onthaal op maat

Na een uitvoerige analyse geven we uw 
onboardingsproces/onthaalbeleid concreet vorm, 
voor elke functie en rol binnen uw onderneming. 
Hiervoor nemen we een deepdive in uw processen. 
Nadat we diepgaand inzicht vergaard hebben, gaan 
we aan de slag en verzorgen we ook de redactie van 
uw onthaaldocumenten (brochures, infokaarten, 
evaluatieformulieren, etc.)

 Implementatie

Het succes valt of staat niet enkel met de inhoud, 
maar ook met de implementatie. Wij zorgen voor 
een naadloze integratie van het onthaalbeleid in  
het ruimere wervingstraject en dragen ook bij aan 
de interne communicatie rond onboarding.

Neem contact op

Hoe Sodalis u kan helpen  
met onboarding

https://sodalis.be/contact/


OVER ONS
Met Sodalis kiest u voor  
een sterke partner die met  
u meedenkt

Sodalis levert HR-oplossingen op maat van uw 
onderneming en gaat hierbij veel verder dan het 
klassieke sociaal secretariaat. Dankzij onze brede 
expertise en jarenlange ervaring staan we garant 
voor een uitstekende operationele en strategische 
ondersteuning en bouwen we samen met u een 
succesvol personeelsbeleid.


