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Onboarding toolkit 
Dit document biedt een pakket aan tools die je kunt inzetten voor de onboarding van 

internationale kenniswerkers. 

 

Introductiemap 
Maak voor de onboarding van een internationale kenniswerker een introductiemap met ten minste de 

volgende informatie: 

• Smoelenboek; 

• Beschrijving organisatie cultuur; 

• Missie en visie van de organisatie; 

• Portfolio medewerker; 

o Kennismaking 

o Informeel leren kennen van nieuwe medewerker 

o Eerste indruk en aanknopingspunten 

o Sterke- en zwakke punten, ambities en doelstellingen 

o Doel: informatie van nieuwe medewerker, zodat er binding ontstaat 

• Portfolio organisatie; 

o Kennismaking 

o Eerste indruk organisatie 

o ‘Wie zijn we’ en ‘wat doen we’ 

o Personeel vertelt hoe het eraan toegaat 

o Toevoeging aan inwerkprocedure 

o Doel: extra kennis voordat werkzaamheden starten 
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E-learning 
Om de beginnende internationale kenniswerker alvast voor te bereiden op de werking van de 

organisatie en de systemen, is e-learning een flexibele oplossing. E-learning helpt om grote 

hoeveelheden informatie op een snelle manier over te brengen. De flexibiliteit vergroot de kans op 

succes omdat medewerkers de e-learning op hun eigen tempo kunnen doorlopen. Medewerkers zijn 

geen hele dag kwijt aan een training en hoeven ook geen rekening te houden met reistijd. Met het 

besparen van tijd worden de kosten ook gereduceerd. Een groot voordeel van e-learning is dat dit te 

allen tijde kan worden gebruikt door internationals. 

Voorbeelden ter inspiratie 

• Bedrijfscultuur overbrengen; 

• Systemen uitleggen en verwachtingen 
overbrengen; 

• Feestdagen uit de Nederlandse 
cultuur; 

• Typisch Nederlandse woorden en 
gedragingen; 

• Culturele training; 

• Intercultural awareness; 

• Voorstelvideo’s van het huidige team. 
 

Voorbeeld websites 

• E-learning reizen en gedrag in land van bestemming: https://www.ispbv.nl/e-learning-veilig-op-
reis/  

• Intercultural awareness learning: https://www.igi-global.com/chapter/intercultural-awareness-
learning/58013 

• Intercultural awareness training: https://www.globalbusinessculture.com/cultural-
awareness/online-training/ 
 

Kenmerken goede E-learning 

• Relevant voor de doelgroep 

• Afwisseling en herhaling 

• Werkend op alle devices 

• Gericht op het doel  

• Kennis delen 

• Goed leesbaar en logische opbouw 

• Feedback mogelijk maken 
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Buddsysteem  
Tijdens het buddyprogramma wordt er een medewerker (buddy) gekoppeld 

aan de nieuwe medewerker. Deze buddy maakt de nieuwe medewerker wegwijs 

in de organisatie.  

Bij het buddysysteem is het belangrijk dat de vertrouwensband sterk is. Dit moet 

natuurlijk worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de verhalen onder de 

buddy’s blijven en niet zomaar worden verspreidt. 

Het is van belang dat er geen hiërarchische verhouding is tussen buddy en 

nieuwe medewerker. Bij voorkeur een persoon met kennis en ervaring binnen 

team en bedrijf. De leidinggevende is verantwoordelijk, maar de buddy begeleidt 

en zorg ervoor dat de buddy genoeg tijd heeft om de nieuwe medewerker te 

begeleiden. 

Eén op één gesprekken buddy 

Het is belangrijk om tijdens de onboarding ook aandacht te besteden aan het sociale vlak. Daarom 

wordt aangeraden iedere maand (een jaar lang) een gesprek in te plannen met de nieuwe 

medeweker. Tijdens dit gesprek worden sociale aspecten besproken als: vrienden, familie, gezin en 

activiteiten naast werk. Op deze manier wordt er ook aandacht geschonken aan de privé situatie. De 

privé situatie van de medewerker heeft namelijk invloed op de prestatie op het werk. 

Het is belangrijk om tijdens de onboarding ook aan dacht te besteden aan hoe de werkzaamheden 

worden ervaren. Daarom wordt 

aangeraden iedere maand (een jaar 

lang) een gesprek in te plannen met de 

nieuwe medeweker. Tijdens dit gesprek 

worden de werkzaamheden van de 

afgelopen maand geëvalueerd.  

Het is belangrijk om als manager 

hiervan op de hoogte te zijn, zodat je op 

tijd kunt ingrijpen als het niet lekker 

loopt. Ook toon je dan belangstelling in 

de medewerker. 

Checklist één op één buddygesprek 

• Kaders (hoe vaak, wat zijn de randvoorwaarden, wie mag er buddy zijn, etc.) 

• Uitleg organisatie en team 

• Informele aspecten belichten 

• Wat valt op/ wat valt niet op 

• Wat heb je nodig om als international verder te kunnen 

• Hoe gaat het met familie in Nederland 

• Praktische aspecten: hoe is huis, school, bank, boodschappen, etc. 

• Aansluiten bij zaken buiten werk om 
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Buddysysteem met focus op sociaal aspect 

Het is belangrijk om tijdens de onboarding ook aandacht te besteden aan het sociale vlak. Daarom 

wordt aangeraden iedere maand (een jaar lang) een gesprek in te plannen met de nieuwe 

medewerker. In dit gesprek worden sociale aspecten besproken als: vrienden, familie, gezin en 

activiteiten naast werk. De tool die hiervoor gebruikt kan worden heet de effectenster. Er wordt een 

ster (of een bloem) getekend op een vel papier. Dit kan op A’4 of A’3 formaat. Aan het einde van elk 

punt staat een bepaald sociaal aspect, zoals vrienden, familie, gezin etc. De buddy kan zelf een cijfer 

van 1 tot 10 geven over dit aspect. Hiermee geeft de buddy aan hoe goed het met dat aspect gaat. 

De buddy kan deze tool op de volgende manier toepassen (Engelse versie op volgende pagina): 

1. De buddy heet de internationale kenniswerker welkom. 

2. De buddy vertelt wat voor een tool ze gaan doen en legt deze uit. De buddy legt uit dat er een 

ster of een bloem wordt getekend op een papier. Aan het einde van deze ster komen 

bepaalde sociale aspecten te staan die van toepassing zijn op de medewerker.  

3. De buddy geeft de medewerker de tijd om over deze sociale aspecten na te denken. Het kan 

zijn dar de medewerker het lastig vindt om zelf onderwerpen te bedenken. De buddy kan dan 

de volgende vragen stellen aan de medewerker, waardoor de medewerker aan het denken 

wordt gezet: 

• Welke mensen zijn er belangrijk in jouw leven? 

• In welke categorie kunnen deze mensen worden ingedeeld? Denk aan vrienden, familie, 
collega’s etc.  

• Wie kan je om hulp vragen als iets niet lukt? 

• Hoe ziet jouw thuissituatie eruit? 

• Hoe ziet jouw dag eruit? 

• Hoe is het gesteld met je gezondheid? 

• Wat is er allemaal veranderd toen je naar Nederland bent verhuisd en welk impact heeft 
dit op jou gehad?  

Naast deze vragen kan de buddy zelf ook nog vragen bedenken die van toepassing zijn op de situatie 

van de kenniswerker. Door het stellen van deze vragen ontstaat er een wisselwerking tussen de 

buddy en de medewerker, waardoor er een gesprek ontstaat.  Dit is van belang voor de eventuele 

culturele afstand die ervaren kan worden. Door een gesprek te voeren komen ook non-verbale 

elementen als stemgebruik, gezichtsuitdrukkingen en oogbewegingen aan bod. Daarnaast ontstaat er 

een vertrouwensband tussen de buddy en de medewerker.  

4. Wanneer de buddy een goed beeld heeft van de medewerker en zijn sociale aspecten, tekent 

de buddy een ster op papier. Aan het einde van elk punt staat een sociaal aspect, zoals 

vrienden, gezin, familie, gezondheid, wonen etc.  

5. De buddy loopt nogmaals elk aspect af met de medewerker en vraagt per sociaal aspect de 

medewerker om een cijfer. Dit cijfer wordt opgeschreven in de punt van de ster. Wanneer de 

buddy het cijfer geeft, kan de gesprekspartner hierop doorvragen. Er kunnen vagen gesteld 

worden als: waarom geef je dit aspect dit cijfer, wat gaat er goed en wat kan er beter? 
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Buddy system with focus on social aspect 

1. The buddy welcomes the international knowledge worker. 

2. The buddy tells what kind of tool they are going to use and explains the tool. The buddy 

explains that a star or a flower is drawn on a paper. At the end of this star, certain social 

aspects that apply to the employee are listed. 

3. The buddy gives the employee time to think about these social aspects. It may be that the 

employee finds it difficult to come up with subjects himself. The buddy can then ask the 

employee the following questions, which makes the employee think: 

• Which people are important in your life? 

• In which category can these people be classified? Think of friends, family, colleagues, 

etc. 

• Who can you ask for help if something doesn't work out? 

• What does your home situation look like? 

• What is your day like? 

• How is your health? 

• What has changed when you moved to the Netherlands and what impact has this had 

on you? 

In addition to these questions, the buddy can also come up with questions that apply to the situation of 

the knowledge worker. Asking these questions creates an interaction between the buddy and the 

employee, which leads to a conversation. This is important for any cultural distance that may be 

experienced. By having a conversation, non-verbal elements such as use of voice, facial expressions 

and eye movements are also addressed. In addition, a relationship of trust is created between the 

buddy and the employee. 

4. When the buddy has a good idea of the employee and his social aspects, the buddy draws a 

star on paper. At the end of each point is a social aspect such as friends, family, family, 

health, housing, etc. 

5. The buddy again discusses each aspect with the employee and asks the employee for a 

grade for each social aspect. This number is written in the tip of the star. When the buddy 

gives the grade, the conversation partner can ask further questions. Vague can be stated as 

why do you rate this aspect with this grade, what's going well and what could be better? 
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Één op één gesprekken met manager/ leidinggevende 
Het is belangrijk om tijdens de onboarding ook aandacht te besteden aan hoe de 

werkzaamheden worden ervaren. Daarom wordt aangeraden iedere maand (een jaar lang) een 

gesprek in te plannen met de nieuwe medeweker. Tijdens dit gesprek worden de 

werkzaamheden van de afgelopen maand geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

evaluatie formulier. 

Het is belangrijk om als manager hiervan op de hoogte te zijn, zodat je op tijd kunt ingrijpen als 

het niet lekker loopt. Ook toon je dan belangstelling in de medewerker. 

Het is belangrijk om als manager aandacht te besteden aan hoe de werkzaamheden worden ervaren 

door de medewerkers. Hierdoor komen de ervaringen van de medewerkers aan bod, hoe zij 

functioneren binnen het bedrijf en worden er eventuele verbeterpunten besproken. Deze onderwerpen 

kunnen besproken worden aan de hand van een open dialoog. Een open dialoog is een gesprekvorm 

waarin nieuwsgierigheid de boventoon voert en oordelen worden losgelaten. De manager mag dus 

doorvragen in het gesprek. De doorvraag vragen zullen later worden toegelicht.  

De manager zorgt voor de structuur tijdens de open dialoog. Dit houdt in dat hij de leiding neemt in het 

gesprek door de vragen te stellen. De medewerker geeft antwoord op de vraag en de manager mag 

hierop door vragen. Hierdoor wordt het open dialoog steeds meer een gesprek waarin ervaringen 

worden gedeeld. 

Voorbeeld vragen Nederlands 

Tijdens de open dialoog kunnen de volgende onderwerpen worden aangehouden: 

1. Terugblik afgelopen periode  
2. Manier van functioneren binnen de 

organisatie  
3. Samenwerking met collega’s en 

management  
4. Dagelijkse operationele werking  
5. Hoe is het om als international te 

werken binnen een Nederlandse 
organisatie. 

6. Hieronder staat per categorie een 
aantal voorbeeld vragen die gesteld 
kunnen worden: 

7. Terugblik afgelopen periode  
8. Hoe is het de afgelopen periode 

gegaan?  
9. Welke dingen gingen er goed? 
10. Welke dingen gingen er minder goed?  
11. Zijn er nog bijzonderheden gebeurd? 
12. Manier van functioneren binnen de 

organisatie 
13. Welke werkzaamheden heb je 

uitgevoerd?  
14. Hoe heb je deze uitgevoerd?  
15. Wat ging er goed?  
16. Wat ging er minder goed? 
17. Heb je extra ondersteuning bij nodig? 

18. Samenwerking met collega’s en het 
management. 

19. Met wie heb je de afgelopen periode 
samengewerkt? 

20. Hoe is deze samenwerking verlopen? 
21. Welke rol neem jij aan binnen deze 

samenwerking? Denk aan een 
leiderschapsrol of een afwachtende 
rol.  

22. Hoe zou jij makkelijker kunnen 
samenwerken met jouw collega’s? 
(Deze vraag kan gesteld worden 
wanneer blijkt dat de medewerker 
moeite heeft met samenwerken).  

23. Heb je contact gehad met het 
management in de afgelopen periode? 

24. Hoe is dit contact verlopen?  
25. Dagelijkse operationele werking  
26. Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
27. Zijn de werkzaamheden die je hebt 

uitgevoerd goed gelukt?  
28. Welke werkzaamheden zijn er minder 

goed gelukt?  
29. Hoe ga je de volgende periode aan de 

slag? 
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30. Hoe is het om als international te 
werken binnen een Nederlandse 
organisatie? 

31. Ervaar je culturele verschillen? Zo ja, 
welke zijn dit? 

32. Kan je makkelijk communiceren met je 
collega’s?  

33. Heb je je draai gevonden binnen de 
organisatie?  

34. Zijn er nog dingen die verbeterd 
kunnen worden? Zo ja, op welke 
manier? 

 

Voorbeeld vragen Engels 

1. Review of the past period 
2. How has it been in the past period? 
3. What things went well? 
4. Which things went less well? 
5. Have any details happened? 
6. Way of functioning within the 

organization 
7. What activities have you done 
8. How did you do this? 
9. What went well? 
10. What went wrong? 
11. Do you need extra support? 
12. Collaboration with colleagues and 

management. 
13. Who did you worked with in the past 

period? 
14. How did this collaboration go? 
15. What role did you have in this 

collaboration? 
 

16. How could you work more easily with 
your colleagues? (This question can 
be asked if employee had troubles with 
working together).  

17. Have you been in contact with 
management in the past period? 

18. How did this contact go? 
19. Daily operational operation 
20. What does your working day look like? 
21. Were the activities you performed 

successful? 
22. Which activities were less successful? 
23. How will you get started in the next 

period? 
24. What is it like to work as an 

international within a Dutch 
organization? 

25. Do you experience cultural 
differences? If so, what are the 
differences? 

26. Can you easily communicate with your 
colleagues? 

27. Have you found your niche within the 
organization? 

28. Are there still things that can be 
improved?

 

Sandwich model Nederlands 

Waarna deze onderwerpen besproken zijn, kan de manager/leidinggevende gericht feedback gaan 

geven. De manager loopt met de medewerker alle categorieën nog een keer af. De manager vraagt 

aan de medewerker of hij/zij gericht feedback kan geven per categorie. Oftewel, wat is er allemaal 

goed gegaan en wat kan beter. Deze feedback kan de medewerker geven aan de hand van het 

sandwich model.  

De medewerker vertelt eerst wat er allemaal goed is gegaan, wat positieve ervaringen zijn geweest en 
wat het gevolg hiervan was.  

Daarna geeft de medewerker feedback, oftewel wat ging er niet zo goed, waar twijfelt de medewerker 
over en wat zijn eventueel verbeterpunten.  

De medewerker sluit af met een samenvatting over wat goed ging en wat eventueel beter kan. 
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Sandwich model English 
The employee tells what went well, which positive experiences he had and what the consequences 
were.  

The employee then provides feedback like, what did not go well, dous the employee have  any doubts 
about the job and what are the possible areas for improvement. 

The employee concludes with a summary of what went well and what could possibly be improved. 

 

Vragen schaalwandelen Engels 

1. The buddy goes through the figures again with the employee. For each grade, the buddy asks 

the following question: 

• Why do you rate this aspect? 

2. The buddy then asks the employee what needs to be done to raise the grate with 1. The 

buddy can then ask the employee the following: 

• You have given this aspect a mark of 6, what needs to be done to make this mark a 7. 

3. The buddy can continue by asking: 

• What do you need? 

• Who can support you with this? 
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Eerste werkdag programma 
Een eerste werkdag is altijd erg spannend voor de nieuwe medewerker. Het is daarom fijn om 

al inzage te hebben hoe de dag gaat verlopen. Zo komt de medewerker niet voor onverwachte 

situaties te staan.  

Een eerste werkdag is ook erg belangrijk voor het behoud van de medewerker. Bij 1 op de 25 

gevallen is een slechte eerste werkdag de belangrijkste reden voor vertrek. 

Voorbeeld programma eerste werkdag 

• Warm welkom met koffie en thee 

• Praktische informatie en toebehoren 

• Rondleiding organisatie 

• Persoonlijk presentje op eerste werkdag 

• Werkplek is in orde 

• Kennismaking met buddy 

• Uitleg over systemen 

• Team meeting met voorstelronde 

 

Buiten het werk 
Het is belangrijk dat de nieuwe medewerker ook contact krijgt buiten het werk om. Daardoor zou je 
teamleden kunnen vragen of zij de international mee kunnen nemen naar bijvoorbeeld: 

• Borrel  

• Sport 

• Feesten  

• Evenementen  

 

Met het gehele team 
Naast dat de werknemer zich thuis voelt binnen de organisatie moet hij of zij zich ook thuis voelen 
binnen het team. Door middel van teambuilding, kan hieraan gewerkt worden door sociale activiteiten 
te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan groepsdynamische interventies zoals een lunch strippenkaart.  

Daarnaast kan er binnen het team aandacht worden besteed aan: 

• Met gezin (gezin mee naar je werk dag) 

• Een lunch met het team (eventueel met gezin) 

• Cultuurfeest (aandacht geven aan de verschillende feesten binnen de cultuur) 

• Een borrel met het team (eventueel met gezin) 
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Lunch strippenkaart 
Een medewerker heeft niet direct met alle medewerker te maken. Toch is het belangrijk dat de nieuwe 

medewerker ook met deze collega’s in aanmerking komt. Daarom is de lunchstrippenkaart ontwikkeld. 

Binnen een maand tijd moet de nieuwe collega’ met een X aantal collega’s hebben geluncht. 

 

Voorbeeld lunch strippenkaart 

 
 

Paspoort 
Met een paspoort wordt bedoeld dat de nieuwe medewerker een boek krijgt met daarin opdrachten en 

weetjes over de organisatie. Hierin kunnen de volgende onderwerpen staan: 

• Kernwaarden van de organisatie 

• Ontdekken wie de oudste medewerker is 

• Vakjargon ontdekken 

 

Evaluatie onboardingsproces  
Het onboardingsproces is cruciaal voor het behoud van de nieuwe medewerker. Het is daarom 

belangrijk dat deze geëvalueerd wordt om dit proces te blijven verbeteren.  

Deze evaluatie kan worden vormgegeven doormiddel van een presentatie aan het team door de 

nieuwe medewerker. Er kan ook een anonieme vragenlijst worden afgenomen.  
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