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Inleiding 
 

In deze checklist zijn de onderdelen te vinden die voor een nieuwe internationale werknemer 

(expat) geregeld moeten worden. Op deze manier is het mogelijk om zorgvuldig te werk te 

gaan. Zo kunnen alle aspecten van onboarding worden doorlopen.  

Wanneer alle punten zijn doorlopen is de werknemer  

‘aboard’! 
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Checklist  
 

Tool Verantwoordelijk Wanneer? Check 

De voorbereiding    

Voorbereiding op verhuizing: 

• Visum 
• IND 
• Scholing van de kinderen 
• Huis 
• Vliegtickets 

 

 2 maanden voor begin  

Persoonlijk welkomstbericht sturen via de post, klein 

presentje. Hierin nodig je de werknemer uit voor de 

eerste werkdag. (locatie erbij) 

 3 weken voor begin  

Programma delen introductiemap: 

• Delen van het smoelenboek. 
• Delen van de organisatiecultuur, en missie 

en visie. 
(zie volgende tools) 

 1 week voor begin  

Bellen met het gezin voor de laatste check 

● Facetime met partner erbij 
● Bespreken waar ze tegen aan lopen 

 1 week voor begin   

Aanwijzen + informeren buddy 

(Door middel van een informatiesessie) 

 1 week voor begin  

Tijdens teammeeting introduceren dat er een 

nieuwe medewerker begint. Draagvlak creëren door: 

● Huidige medewerkers betrekken door 
vragen mee te denken 

● Huidige medewerkers voelen zich gehoord 
● Huidige medewerkers tijdig te informeren 

 1 week voor begin  

Één op één gesprek inplannen met buddy   1 week voor begin  

Complete administratie bijwerken:  

• Getekend contract 
• Lease overeenkomst 
• Kopie identiteitsbewijs 

 Vóór de eerste werkdag  
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Tool Verantwoordelijk Wanneer? Check  

De inwerkperiode    

Warm welkom met koffie en thee.  Eerste werkdag  

Praktische informatie en toebehoren: 

• Huishoudelijke regels (koffie, roken, 
parkeermogelijkheden, toiletten, kantine 
etc.) 

• Werktijden 
• Pasjes (indien nodig) 

 Eerste werkdag  

Rondleiding organisatie  Eerste werkdag  

(Persoonlijk) presentje op eerste dag (bijvoorbeeld 

bloemen) 

 Eerste werkdag  

Zorgen dat de werkplek in orde is: 

• Computer 
• Telefoon 
• Badge 
• Visitekaartje 
• Inloggegevens  

 Eerste werkdag  

Kennismaking met buddy. (Zie onboardingstool 

Buddy-systeem) 

 Eerste werkdag  

Uitleg over systemen  Eerste werkdag  

Team meeting waarin de nieuwe collega voorgesteld 

wordt.  

 Eerste werkdag  

Starten e-learning (Culturele training/ intercultural 

awareness) (Zie onboardingstool e-learning ) 

 Eerste werkweek  

Start met het leren van de Nederlandse taal  Eerste werkweek  

Introduceren lunch strippenkaart: 

Lunchen met een aantal collega’s die niet dagelijks 

tegenkomt. (Zie onboardingstool lunchstrippenkaart) 

 Eerste werk week  

Introduceren van het paspoort:  

Leer de organisatie kennen. (Zie onboardingstool 

skills paspoort) 

 Eerste werk week  

Organiseren van activiteiten voor het team (lunch, 

borrel, cultuurfeest) (Zie onboardingstool activiteit 

met het gehele team) 

 Eerste maand  
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Tool  Verantwoordelijk Wanneer? Check 

De evaluatie    

Evaluatie van eerste week met buddy over het 

sociale vangnet. (Zie onboardingstool Buddy-

systeem) 

 Einde van eerste werkweek  

Evaluatie van eerste week met manager over de 

werkzaamheden  (Zie onboardingstool één op één 

gesprek manager) 

 Einde van eerste werkweek  

Een op een gesprek met manager over de 

werkzaamheden (Stand van zaken bespreken, hoe 

gaat het) 

 In het eerste jaar 1 keer in de maand  

Een op een gesprek met buddy over het sociale 

vangnet  

 In het eerste jaar 1 keer in de maand  

Evaluatie onboarding proces (presentatie aan team, 

anonieme vragenlijst) (Zie bijlage Feedbackformulier) 

 In het eerste jaar 1 keer in de maand  

Evalueren proeftijd gesprek, met presentje. (Zie 

bijlage Formulier einde proeftijd) 

 Einde proeftijd  
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Feedback Form 
 

I feel welcome at the company. 

Yes/No 

I feel like I am part of the team. 

Yes/No 

I can work productively within the company. 

Yes/No 

I know what people expect from me. 

Yes/No 

I know what the company expect from me. 

Yes/No 

I have met nice people during the onboardings week and I know I can work with them.  

Yes/No  

I know what kind of activities i have to do at work.  

Yes/No 

I know where to start next week. 

Yes/No 

I feel cultural differences within the company.  

Yes/No 

I don’t think the language is going to be a problem at work. 

Yes/No 

I know who to talk to when i have problems. 

Yes/No  

I am ready to start working at this company. 

Yes/No 

 

Which things during the onboarding week can be improved? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Which things during the onboarding week went really well?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier einde proeftijd 
 

Naam     : 

Leidinggevende    : 

Datum in dienst    : 

Datum einde proeftijd gesprek  : 

 

Beoordeling proeftijd 

 
Eerste indruk van het functioneren 

 

  
De proeftijd is wel / niet positief afgesloten 

 

 

Ervaringen medewerker             

 
Wat zijn de eerste indrukken van de 
medewerker over de cultuur, sfeer, 
stijl van leidinggeven, communicatie, 
functie etc.  
 
 

 

 
Welke verwachtingen zijn niet 
waargemaakt 

 

                           

Afspraken over de te behalen resultaten 

 
Resultaatdoelstellingen voor de 
komende periode 

 
 
 
 
  

 

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


 

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0     

  

Beoordeling functioneren 

 Beoordeling  Potentie aanwezig Afspraken / Feedback 

 
Vakmatige kennis, 
competenties 

   

 
Motivatie, gedrag 

   

 
Omstandigheden, 
overige zaken 

   

 

Gewenste ondersteuning  

 
Ondersteuning voor 
gemaakte afspraken en 
succesvol functioneren 

 

 

 

 

Voor akkoord / voor gezien 

Naam medewerker:     Naam leidinggevende: 

 

 

Datum:       Datum: 

 

 

Handtekening medewerker:    Handtekening leidinggevende: 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


 

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0     

  

 

www.brainporteindhoven.com 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1

