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ONVERWACHT WARM WELKOM



INTRODUCTIE PROGRAMMA 

Het komt bijna niet meer voor dat werknemers individueel werken. Vrijwel alles gaat gepaard in teams. Het is daarom van belang dat de 

teamspirit hoog blijft/wordt zodra een nieuwe werknemer zijn intrede doet. De teamleader moet een effectieve teamgeest creëren. Dat 

betekent dat in welke mate een team succesvol is, de energie en eigenschap om te motiveren direct terug komt uit het team zelf. In het 

algemeen wordt er uitgegaan van een volgende benadering: F.E.E. methode (Fun, Energie, Enthousiasme) 

Al voor de eerste werkdag kan er een personeelsvoorschrift of een handboek naar de nieuwe werknemer gestuurd worden. Voor de eerste 

weken wordt een inwerkprogramma opgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de volgende hiernaast weergegeven punten

'Op de eerste dag van mijn stage werden de stagiaires geïntroduceerd door middel van een kennismakingsspel. Iedereen moest een 

verzorgingsproduct noemen dat diegene vaak en graag gebruikt en aangeven waarom er voor dat product was gekozen. Ik noemde het 

haarverzorgingsproduct wat ik dagelijks gebruik en vond vooral de structuur van het product fijn omdat het bij mijn haar past, de prijs die 

binnen mijn budget valt, de verpakking die niet kapot te krijgen is en het kleine formaat wat het makkelijk maakt om het product in kwestie 

overal mee naar toe te nemen. Andere vertaalden dit naar mijn persoonlijkheid. Ze vonden mij verzorgd, netjes, degelijk en praktisch.

 

De andere stagiaires deden precies hetzelfde. Uiteindelijk werd er een vertaalslag gemaakt naar de kernwaarden (missie) en doelen van 

het bedrijf.  Ik vond dit een goede manier om kennis met elkaar te maken, omdat men ongedwongen en informeel bezig was met het leren 

kennen van de andere werknemers en met de waarden van het bedrijf.

Nu hebben we het nog weleens over die 'gekke' eerste dag waarop wij elkaar leerden kennen.'

INTRODUCTIEDAG ERVARING

ALGEMEEN INTRODUCTIEPROGRAMMA

Het is vooral van belang dat de nieuwe werknemer zich snel op zijn gemak voelt. Gewoonlijk begint de nieuwe werknemer op maandag.  

Nodig hem of  haar uit voor de wekelijkse borrel en stel de nieuwe werknemer voor aan mensen waar hij/zij mee te maken krijgt binnen 

het bedrijf. Op een informele plek zal dit namelijk natuurlijker gaan dan op de ‘formele’ werkplek.

1. Stel een mentor aan die aanspreekpunt is voor 

de nieuwe werknemer en hem bij collega’s 

introduceert.

2.  Stel de nieuwe werknemer aan iedereen voor. 

3. Zorg dat  er vanaf  de eerste dag een volledig 

ingerichte werkplek is.

4.  Stel een informatiepakket samen die de 

werknemer de eerste dag kan doornemen. Denk 

aan algemene informatie over uw bedrijf, 

personeels- en veiligheidsvoorschriften, werk- en 

pauzetijden, informatie over medezeggenschap, 

een telefoonlijst en de procedure bij ziekte.  

5.  Maak een draaiboek met bijvoorbeeld een 

overzicht van het inwerkschema. Geef concrete 

taken voor de eerste weken. 

6.  Plan een officieel moment in om de 

werknemer te  beoordelen binnen de termijn van 

de proeftijd.



IDEE CONCEPT EERSTE DAG

!Vandaag heb ik mijn introductiedag bij Generali. Auto is gepoetst, pantalon ziet er 

goed uit en mijn net nieuwe polo zit strak! Ik stap in de auto op weg naar Generali. 

Spannend!

TomTom wijst de weg en ik ben ruim op tijd daar. 9:40 uur aankomst, maar 10:00 

uur word ik verwacht.

9:40 uur, precies zoals ik gepland had! Ik loop naar binnen en meld de receptioniste 

dat ik aanwezig ben. De vrouw vertelt mij dat er zo iemand komt om mij rond te 

leiden. 

Er komt een vrolijke man aan en loopt direct naar mij toe: “Hallo Luc!, Ik ben Henk 

van Jottermerveld, aangenaam! Ik werk ook bij jou op de afdeling. Het eerste deel 

van de introductie zal ik je begeleiden. Eerst gaan we even een fotootje maken voor 

je pas die je aan het einde van de dag kan ophalen bij de receptie.”

Ik loop met Henk mee en laat een paar foto’s maken. “Luc, nu gaan we even een 

rondje maken door het pand en daarna gaan we naar onze afdeling,  jou even 

voorstellen” vertelt Henk.

Na een introductieronde kom ik op de afdeling. Henk gaat mij voor. Ik loop achter 

hem aan en zodra we de deur door zijn zie ik heel veel mensen met spandoeken: 

“LUC! WELKOM!" Ook zie ik slingers en ballonnen. Ik hoor toeters en iedereen kijkt 

blij naar mij. Erg leuk! Wauw..dit had ik niet verwacht. Op de muur is een foto 

geprojecteerd, een teamfoto met mijn hoofd erin! Alsof ik hier al jaren werk!

Na het warme welkom word ik naar mijn volledig ingerichte plek gebracht! Collega’s 

komen langs om even te ‘speed-daten’ zeggen ze. Een korte voorstelronde. Ik denk 

dat dit een van de meest warme welkomsten ooit zal zijn!’

Wanneer een nieuwe werknemer bij een bedrijf begint is dat spannend voor deze nieuweling. Bijna alles is 

onbekend. Het bedrijf, de collega’s, de afdelingen, de regels. Om er voor te zorgen dat de werknemer snel 

alles kent en zich dus prettig voelt op het werk wordt er gebruik gemaakt van een G-Buddy. 

Deze G-buddy werkt op dezelfde afdeling als de toekomstige werknemer en zal dus een normale werkdag 

doorlopen. Deze buddy laat je alles zien in het bedrijf. De eerste dag loopt de werknemer met deze buddy 

mee van het kopieerapparaat tot aan de kantine tot aan de directeur en ook tijdens de lunch, dit is het een 

uitstekende manier om collega’s informeel te leren kennen.

Op deze manier zal al het onbekende snel bekend worden en zal de toekomstige collega van de G-Buddy 

zich prettig voelen op de werkplek en met een goed gevoel de volgende dag beginnen. 

MIJN EERSTE DAG BIJ GENERALI KENNISMAKING G-BUDDY

Dit is Di-G-buddy, de G-buddy die de werknemer op de 

eerste dag ontmoet, maar dan digitaal. Het is een 

interactieve tool waarmee de G-buddy en de nieuwe 

werknemer met elkaar kunnen communiceren via hun 

computer, beide op hun eigen werkplek. De Di-G-

buddy zal complimenten geven in de eerste periode 

dat een nieuwe werknemer in dienst is, zo voelt de 

werknemer zich gewaardeerd en welkom. Daarnaast 

kan een nieuweling vragen stellen aan de Di-G-buddy 

bij onduidelijkheden over hun nieuwe werk. 

VAN G-BUDDY NAAR DI-G-BUDDY
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