
WELKOM!
Creating your onboarding 

journey

Sweder de Bruijn
Customer Success @ Appical 



"Het is onze missie om werkgevers te helpen hun beste talent te behouden, 
werknemers succesvol te maken in hun werk en ambassadeurs te creëren"
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Wij geloven dat

Bedrijven die geloven in de 
kracht van hun 

medewerkers uiteindelijk als 
winnaar uit de bus komen  

Je maar één keer de 
kans krijgt om een 

eerste indruk achter te 
laten.

Bedrijven waar de 
medewerker centraal staat 
de toekomst hebben.

Goed ingewerkte 
medewerkers zijn blijer, 
meer ‘engaged’. Dit begint 
al voor dag 1!



De motivatiepiek 
van nieuwe 
medewerkers is 
het hoogst vóór 
de eerste dag…



…en dan gebeurt er dit

https://www.youtube.com/watch?v=CD-rFyMerfI


20%

58%

77%

Medewerkers die goed 
onboard zijn, hebben na 3 jaar 

58% meer kans om nog bij 
hetzelfde bedrijf werkzaam te 

zijn

Bron: Brandon Hall

  

  

Wat statistieken

Het kost gemiddeld 45% 
van het jaarsalaris als 

iemand besluit voortijdig 
weg te gaan  

Bron: Bershin by Deloitte

77% van de nieuwe 
medewerkers gebruikt hun 
ervaring van de eerste zes 
maanden om te beslissen of 
ze voor langere tijd willen 
blijven

Bron: Aberdeen Group

20% van de medewerkers 
verlaat het bedrijf binnen 45 
dagen

Bron: IBM

45%



Employee journey

Pre-hire engagement
Vanaf Sollicitatie - Dag -60 - -30

Preboarding
Vóór eerste werkdag Dag -30 - 0

Oriënteren op je 
nieuwe baan

Dag 1 - 30

Cultureel 
onboarden

Dag 30 - 60

Functioneel 
onboarden

Dag 60-90

Externe websites Glassdoor LinkedinFeedback >



SAMEN BOUWEN AAN 
DE EMPLOYEE JOURNEY



Contract getekend

Voor je start

Eerste week  

voor start

Eerste dag(en)
Eerste maand

DE ONBOARDING GAME
 ….leidt tot een hoog-over ontwerp





Elk thema behandelt specifieke onderwerpen

WHO WE ARE THE INTRODUCTION PROGRAM TEAM SERVICES & PRODUCTSTHE CUSTOMERS

Wil Robin weten wie zijn/haar collega’s zijn?

LEADERS



WHO WE ARE THE INTRODUCTION PROGRAM LEADERS SERVICES & PRODUCTSTHE CUSTOMERS

 Bijvoorbeeld: Na hoeveel maanden is Robin productief?

TEAM

Roze kaarten zijn kanskaarten





Ben je er klaar voor?



Spelregels
Denk aan de Robin van jullie bedrijf!

Leg de kaarten neer in de fase die het meest passend is
 

Leg kaarten die je niet gebruikt aan de kant
 

Enjoy en win de chocola!




