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Onboarding 
Een goed begin…  

 

Marjolein Cooijman 
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1 

 
Glassdoor, Integron, Robert Half en de Belgische 
collega’s van Bloovi, alle bureaus komen tot 
dezelfde conclusie: onboarding gaat in veruit de 
meeste gevallen mis. Zo’n 65% van de joiners is 
binnen 91 dagen tijd alweer op zoek naar wat 
anders. Vaak als gevolg van slechte onboarding. 
Zonde! Niet alleen van de kosten want dat kan 
flink in de papieren lopen. Helemaal bij banen 
waar veel recruitment inspanningen en fikse 
arbeidsvoorwaarden mee gemoeid zijn. En, wat 
te denken aan de gemiste productiviteit en zelfs 
eventueel verlies van commerciële kansen en 
klanten.  

Los van het financiële aspect is het ook een 
gemiste kans op een duurzame en succesvolle 
samenwerking. Voor beide partijen. Een 
kandidaat begint niet vol enthousiasme aan een 
nieuw avontuur om binnen korte termijn een 
illusie armer en een ervaring rijker te zijn.  

 
Bovendien zijn in deze War on Talent ‘referrals’ 
van (ex)werknemers goud waard zijn. Ondanks al 
het social media geweld, blijkt dat ook anno nu 
netwerken een belangrijke rol speelt bij het 
vinden van een nieuwe job. In 2017 vond 23% van 
de 1,3 miljoen Nederlanders die van baan 
wisselende, hun uitdaging ‘via via’. Opvallend is 
de stijging van ruim 10% onder de VMBO 
populatie;  werd in 2016 zo’n 11% via het netwerk 
gevonden, een jaar later komt bijna een kwart 
(22%) langs dit kanaal aan een nieuw contract of 
opdracht.  

 

 

 

Slechte onboarding is vaak 

een reden om een nieuwe 

job weer te verlaten. 
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  The Employee Journey,  

  een verzameling van    

  contactmomenten. 

   

The Employee Journey  

Sinds een aantal jaar heeft iedereen het 
over The Employee Journey. De bewuste  
‘journey’ is feitelijk een visualisatie van 
het in-, door- en uitstroom proces waarbij 
belangrijke contactmomenten tussen 
medewerker en organisatie in beeld zijn 
gebracht.   
 
Instroom:  
 branding  sollicitatie  inwerkperiode 
 
Doorstroom:  
 groei  salaris / bonus  communicatie 
 vitaliteit  vertier  verzuim  
 
Uitstroom: 
 verloop  ambassadeurschap 

Uit onderzoek blijkt dat de uitgelichte 
contactmomenten een meer dan 
gemiddelde impact hebben op de 
betrokkenheid van de medewerker. 
Positief óf negatief.   

Deze paper richt zich op onboarding. 
Vandaar dat doorstroom en uitstroom 
nog even op de plank blijven voor een 
eventueel volgende paper.  
 

Employer Branding 

Onder de noemer ‘instroom’ valt meer dan 
alleen de starter die zich de eerste dag bij 
zijn of haar nieuwe baas meldt. Net als bij 
het krijgen van verkering, ontstaat een 
arbeidsrelatie ook met een eerste flirt. 
Eerst kijk je eens naar de ander. Spreekt 
wat je ziet je aan, dan ga je verder op 
onderzoek. Daar waar twee mensen het 
vaak wel door hebben dat er naar ze 
gekeken wordt, weet een organisatie niet 
zeker waar, wanneer of zelfs bij wie de 
vonk over kan slaan. Een bedrijf moet 
altijd haar unieke kwaliteiten krachtig 
presenteren om een potentiële partner te 
kunnen verleiden.  Dat ‘verleiden’, dat is 
het doel van employer branding.  
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De interesse voor een bedrijf of baan 
ontstaat soms onbewust. De sollicitant in 
spé ziet iets wat triggert  en met een 
aantal klikken is het profiel verzonden. 
Hoe een product én organisatie in de 
markt worden ervaren trekt niet alleen 
nieuwe klanten aan maar ook nieuwe 
medewerkers. Daarom is het zo belangrijk 
om de marketing en Employer Branding 
strategie naadloos elkaar aan te laten 
sluiten. Zo kan het één het ander 
versterken.  

Tijdens de pre-hiring fase oriënteert de 
kandidaat zich op een vacature of een 
bedrijf in algemene zin. Of hij/zij zijn 
profiel deelt met de recruiter hangt mede 
af van de wijze waarop de advertentie is 
opgesteld.  Wordt kernachtig beschreven 
wat de organisatie bijzonder maakt? Wat 
doet dit bedrijf anders of juist helemaal 
niet? Het kunnen net deze elementen zijn 
die het verschil maken.   

Dan de vacature. Elke recruiter zal de 
open positie zodanig omschrijven dat er 
voldoende en passende sollicitaties 
volgen.   

In een tijdperk waar werknemers uit maar 
liefst 5 generaties aan het werk zijn is dat 
nog niet zo eenvoudig.  Elke generatie is 
opgegroeid onder bepaalde sociaal-
economische omstandigheden die de 
beleving van arbeid hebben beïnvloed. 
Daarbij komt dat individuele levensfasen 
vaak gelinkt zijn aan leeftijd wat eveneens 
van invloed is op waar een kandidaat de 
meeste waarde aan hecht. Zo zal een 25-
jarige schoolverlater niet persé hetzelfde 
zoeken in een baan als een mid-vijftiger. 
Kortom waar is je doelgroep naar op zoek 
en wat kun je hierin betekenen.  

Een grove vuistregel van kenmerken per 
generatie vind je in onderstaande tabel.  

©HR DYNAMICS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" You only get one chance to make a first impression” 

                                                                
                                                                                      Oscar Wilde  
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Onboarding apps maken handig gebruik 
van deze fase. Een blije kandidaat zal een 
verplichte cursus nu nét iets minder 
vervelend vinden. Verpak wat ‘drogere 
stof’ via een quiz of game en het succes 
neemt verder toe. Los van applicaties is 
het sowieso raadzaam deze tijd te 
benutten om het dossier gereed te maken 
voor de feitelijke start. 
 
Door de joiner in de pre-boaring al te 
betrekken bij events, vergaderingen enz. 
vergroot je niet alleen het enthousiasme, 
maar verkort je ook de inwerktijd.  

Mijlpaal in de onboarding is de 1e dag. De 
opzet van deze dag bepaalt hoe de joiner 
de organisatie ervaart. Door klanten te 
betrekken tijdens de introductie, laat je 
een product en bedrijf nog meer tot leven 
komen. Zorg tijdens de introductie voor 
voldoende interactie en ‘fun’. Nieuwe stof 
wordt door elk brein beter opgenomen als 
het ‘leuk’ is, dus maak daar gebruik van..  

Na de introductiedag het pas echt. Ruim 
40% van de werkgevers heeft echter geen 
programma klaar liggen. Bij 28% is zelfs 
de werkplek niet klaar. Voorkom dat je bij 
deze statistieken hoort. Doe je de 
onboarding wel goed, dan 28% van de 
starters als een ware promotor op voor 
zijn nieuwe club op. Met alle positieve 
gevolgen van die! 
 
Zorg dus voor een buddy en evalueer. Niet 
alleen in de eerste maand maar tot de 
medewerker zijn job volledig beheerst en 
zelf aangeeft te zijn geïntegreerd.  

Sollicitatie  
 
Hoe eenvoudiger een kandidaat zijn cv 
kan indienen hoe beter. Foto’s of video’s 
van de werkplek, collega’s, manager, 
recruiter, het zijn allemaal zaken die 
bijdragen aan een gevoel van ‘welkom’.  

Om een kandidaat enthousiast te houden 
is adequate opvolging cruciaal. Is de 
feedback nog niet beschikbaar?  Geef dan 
tenminste een status update. Vergeet de 
kandidaten niet die je af wilt wijzen. Hoe 
een bedrijf omgaat met sollicitanten die 
niet matchen, zegt veel over haar 
waarden en normen.  Ergo, Employer 
Branding.  

Tijdens het hele sollicitatieproces zijn het 
vaak kleine dingen die het verschil maken. 
Een smsje / appje  een dag voor het 
gesprek, een routebeschrijving,  het 
bevestigen van de gesprekspartners etc.  
 
Besteedt tijdens het gesprek genoeg 
aandacht aan de ‘cultuurmatch’. En, wees 
eerlijk. Maak een functie niet spannender 
dan deze is. Zo’n 49% van de sollicitanten 
zoekt wat anders wegens een gebrek aan 
uitdaging. Voorkom een herhaling van 
zetten voor bedrijf en kandidaat.   

Onboarding  
 
Vanaf het zetten van de handtekening tot 
de eerste werkdag noemen we de  
pre-boarding. Deze periode kan wel twee 
maanden duren. Doodzonde dus om in 
deze tijd met stilte te vullen!  



*In de bijlage is een beschrijving van de type kosten opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals Workers 

Type functie Vakmensen en specialisten. Uitvoerende werknemers. 

Instroomeisen Specifieke kennis en kunde; 
opleiding en (langere) training 
vereist. 

Eenvoudige vaardigheden; korte 
training (on the job) volstaat 

Bedrijfsimpact Gering / Redelijk /Groot Gering / Redelijk / Groot 

Verloop Laag / Hoog Laag / Hoog 

Recruitment Eenvoudig / Complex Eenvoudig / Complex 

Introductiedag €  €  

Materiaal €  € 

Inwerkkosten €  €  

Overig  
  

 

 

  

  Tijd is geld…  

  bouw een business case   

Photo by Didier Weemaels  

Kosten bewust onboarden 
 
Ongewenst verloop is duur. Maar welke 
prijs hangt er aan onboarding? De tijd die 
collega’s besteden aan het inwerken van 
de joiner kun je berekenen, maar is het 
duurder of goedkoper als de starter zelf 
uitvogelt? Hoeveel ‘sneller’ is iemand 
productief en wat levert dat op? 

Wat te doen met freelancers, oproep- en 
uitzendkrachten? Loont dat überhaupt 
wel?  

De exacte Return on Investment van 
onboarding is lastig te berekenen. Toch 
zijn er kosten en andere argumenten die 
de afweging om te investeren scherper 
kunnen krijgen. Onderstaand model kan 
hierbij helpen..  
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Ongeacht tot welke generatie jij behoort, ieder mens vindt het prettig om aan het einde 
van een document een opsomming mee te kunnen pikken. Bij deze dus: 

 

  Tot slot   

 Wees je bewust van je doelgroep? Welke kandidaten zoek?  

 Stem je boodschap af op de behoefte van jouw doelgroep. 

 Maak elke stap in het selectieproces vooraf duidelijk. 

 Kom je afspraken na! 

 Begin zo snel mogelijk met onboarding.  

 Wees creatief, een warme landing hoeft niet duur te zijn.  

 Laat technologie voor je werken.  

 Humor vind iedereen leuk!  

 Vergeet de offboarding, zeker bij tijdelijke (terugkerende) krachten!  

 Onboarding eindigt niet, maar vloeit over in ontwikkeling. 

 

Geen sneeuwvolk is gelijk,  

  Geen mens is gelijk.  

   

Een persoonlijke aanpak laat het  

  ijs snel smelten. 



 
  

 

   Omschrijving 

Type functie Mate van specialisme vereist voor volledige functie-uitoefening.  

Instroomeisen Benodigde kennis en kunde opgedaan via opleiding, training en/of ‘on the job’. 

Bedrijfsimpact Invloed op de bedrijfsvoering bij langdurig of (grootschalige) onderbezetting. 

Verloop (On)gewenste uitstroom, gemiddeld duur dienstverband, seizoensarbeid. 

Recruitment Aanbod op de arbeidsmarkt, kosten gemoeid met recruitment. 

Introductiedag Kosten voor sprekers, lokatie, gemiste effectieve werkuren etc. 

Materiaal Onboarding app’s, webapplicaties, brochures, relatiegeschenken.  

Inwerkkosten Duur tot de joiner effectief is, inspanningen van leidinggevenden en collega’s. 

Overig  Potentieel ambassadeurschap, commercieel / maatschappelijke invloeden etc.  

Bijlage 

Onderstaand zijn de beschrijvingen van de criteria van de Impact Analyse op pagina 
5 weergegeven.  
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