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Reken op Attentia als 
trouwe partner, het hele 
jaar door! 
Vanaf het moment dat je denkt aan eerste 
medewerker kan je op de expertise en 
diensten van Attentia rekenen. We nemen je 
alle administratie en wettelijke verplichtingen 
uit handen, denken proactief met je mee en 
zorgen ervoor dat je eerste én toekomstige 
medewerkers zich goed in hun vel voelen. Zo 
helpen ze van jouw onderneming een nog groter 
succes te maken.  

Ontdek hoe ook je eerste aanwerving  
dankzij Attentia vlekkeloos verloopt! Gebruik de pijlen om naar de desbetreffende checklist te gaan.

Proficiat! 
Je hebt net je eerste medewerker 
aangeworven of staat op het punt om 
iemand in dienst te nemen?

Een goede onboarding is nu cruciaal. Onze 
checklist ondersteunt jou gedurende het 
volledige eerste jaar van je medewerker: van 
onboarding tot eerste werkverjaardag.
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BEREID JE VOOR  
OP DE EERSTE WERKDAG 

Terug naar het overzicht

Je wil er als werkgever voor zorgen dat je eerste medewerker zich 
meteen thuis voelt en een meerwaarde voor je zaak is. Dan is een 
goede voorbereiding van de eerste werkdag belangrijk. Aan de 
volgende dingen moet je zeker denken: 

Heb je de Dimona-aangifte gedaan? Ben je als werkgever 
ingeschreven bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ)? En beschik 
je over een arbeidsongevallenverzekering? Er moet heel wat 
gebeuren: download daarom ons stappenplan met alle verplichtingen 
of reken op Attentia om je te begeleiden.

Breng alle wettelijke verplichtingen in orde 

De arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement,… Het zijn enkele 
van de documenten die in orde moeten zijn voor je medewerker 
aan de slag gaat. Om een vlotte start te garanderen, stel je deze 
documenten best tijdig op. 

Leg alle documenten klaar 

In zo’n pakket zitten alle noodzakelijke documenten, zoals het 
arbeidsreglement. Voeg er eventueel een brochure aan toe om je 
kmo voor te stellen. Als extraatje zal je eerste medewerker een kleine 
attentie (notitieboekje, pen van het bedrijf, …) ook zeker appreciëren. 

Maak een startpakket

Maak een goede indruk door de werkplek van je medewerker klaar 
te maken en ervoor te zorgen dat al het nodige materiaal klaar 
ligt. Afhankelijk van het type werk kan dat variëren van een kastje 
of locker, eventuele werkkledij of -schoenen, bureau met een 
ergonomische stoel, computer, etc. 

Zorg voor de werkplek  

In de werkweek die aan de start voorafgaat, kan je best nog eens 
contact opnemen. Doe dat bij voorkeur telefonisch of eventueel 
per e-mail. Dit is het moment om nog wat belangrijke informatie te 
overlopen. Om hoe laat verwacht je je medewerker? Moet hij/zij iets 
meebrengen? Enzovoort … 

Neem nog even contact op 
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DE EERSTE WERKDAG
Terug naar het overzicht

Het langverwachte moment is aangebroken: de allereerste werkdag van je 
eerste medewerker. Je wil uiteraard dat hij/zij zich meteen welkom voelt 
in je kmo. Zorg ervoor dat alle administratie zo snel mogelijk afgehandeld 
is en maak voldoende tijd vrij om je medewerker wegwijs te maken. 

Plan vooraf een kort gesprek met je medewerker. Stel je kmo 
nog even voor en geef je werknemer ook de gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Plan een introductiegesprek 

Als je de verplichte documenten op voorhand goed hebt voorbereid, 
dan is dit niet meer dan een formaliteit. Het arbeidscontract moet 
bijvoorbeeld ondertekend zijn voor je nieuwe medewerker kan starten. 

Breng alle documenten in orde 

Het is erg belangrijk dat je meteen duidelijk bent over wat je precies 
van een medewerker verwacht. Overloop alle taken en leg eventueel 
uit hoe bepaalde digitale tools werken. 

Overloop de taken 

Hoe groot of klein je werkomgeving ook is, het loont zeker om je 
eerste medewerker wegwijs te maken. Toon de werkplek, overhandig 
eventueel materiaal (telefoon, computer, bedrijfswagen, …), maak 
duidelijk waar de toiletten zijn, etc. 

Geef een rondleiding 

Om op het einde van de eerste werkdag met een positief gevoel naar 
huis te gaan, moet je medewerker een bijdrage geleverd hebben. 
Vermijd dus dat hij/zij niets te doen heeft en geef een (eenvoudige) 
opdracht waarmee je medewerker zich meteen nuttig kan maken. 

Voorzie werk 

Het is ook voor jou als werkgever een bijzondere gebeurtenis om voor 
het eerst iemand in dienst te hebben. Probeer daarom samen te 
lunchen, zodat jullie elkaar beter leren kennen. 

Lunch samen 

Komen er risico’s kijken bij de arbeid die je medewerker levert? 
Bespreek dan zeker ook alle veiligheidsprocedures. Help je 
medewerker om zijn/haar bureaustoel en -tafel ergonomisch af te 
stellen. Toon waar de verbandkist ligt. 

Sta stil bij preventie 
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DE EERSTE WERKWEEK 
Terug naar het overzicht

Een goed onthaal is belangrijk, maar opvolging is dat eveneens. 
Om je eerste medewerker optimaal te laten functioneren, moet je 
voortdurend inzetten op zijn of haar ontwikkeling. Maak dus zeker tijd 
voor reflectie en ga na hoe bepaalde dingen eventueel beter kunnen.

Je hebt de taken van je medewerker op de eerste werkdag al 
besproken, maar besteed hier zeker ook tijdens de rest van de 
eerste werkweek voldoende aandacht aan. Je medewerker zal 
zich beter voelen als alle doelstellingen duidelijk zijn. 

Overloop je verwachtingen 

Maak elke dag even tijd om te vragen of alles duidelijk is. Heeft 
hij/zij genoeg te doen of ligt er misschien wat te veel werk op de 
plank? Begrijpt je medewerker alle taken? Geef zeker de kans 
om vragen te stellen. 

Vraag hoe het loopt 

Als werkgever ben je verplicht om gevaarlijke werkomstandigheden te 
voorkomen en de nodige maatregelen te treffen om medewerkers te 
beschermen. Hiervoor moet je een risicoanalyse kunnen voorleggen. 
Vertrouw hiervoor op de preventieadviseurs van Attentia! 

Maak een risicoanalyse 

Een nieuwe werkplek? Dat kan behoorlijk stresserend zijn. Door 
regelmatig de nadruk te leggen op wat je medewerker goed doet, heb 
je een positieve impact op motivatie en vitaliteit.

Deel een schouderklopje uit

Is netwerken voor jou belangrijk? Dan kan je je medewerker helpen 
om zelf ook mee te bouwen aan dat netwerk. Breng hem of haar in 
contact met personen die van belang zijn voor je onderneming. Of 
raad bepaalde bronnen of nieuwsbrieven aan om te volgen. 

Help contacten leggen
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NA DE EERSTE MAAND
Terug naar het overzicht

Intussen zal je eerste medewerker normaal gezien wel vlot 
meedraaien in je zaak, maar ook nu blijft het belangrijk om te 
reflecteren over het geleverde werk en regelmatig te evalueren. 
Je medewerker ontvangt ook voor het eerst een loon. 

Na een maand werken krijgt je medewerker voor de eerste keer 
een loon. Stel hem of haar zeker de vraag of alles goed verlopen 
is. Voor een correcte payroll en het tijdig storten van dat loon 
reken je uiteraard op de oplossingen van Attentia. 

Check of het loon correct gestort is

Maak regelmatig tijd om je medewerker feedback te geven over het 
geleverde werk. Zo kan je indien nodig snel bijsturen. Omgekeerd mag je 
ook zeker vragen of je medewerker zelf opmerkingen of suggesties heeft. 
Zo laat je blijken dat zijn of haar mening voor jou echt waardevol is. 

Blijf feedback geven (en vragen)

Nu je medewerker is ingewerkt, kan je aandacht besteden aan zijn 
of haar ontwikkeling. Vaak zijn opleidingen en trainingen nodig om 
iemand te helpen evolueren. Zorg er dus voor dat je medewerker 
toegang heeft tot die nieuwe kennis en skills. 

Plan extra opleidingsmomenten 
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Terug naar het overzicht

De kans bestaat dat je eerste medewerker geleidelijk aan 
nieuwe verantwoordelijkheden en rollen krijgt. Vergeet dan niet 
om ook die taken, net zoals op de eerste werkdag, goed uit te 
leggen zodat je medewerker de doelstellingen begrijpt. 

Besteed aandacht aan nieuwe taken

Het is nog niet nodig om je medewerker officieel te evalueren, 
maar je mag gerust via een informeel gesprek overlopen welke 
doelstellingen je medewerker gehaald heeft en welke niet. Stuur 
zeker bij als bepaalde dingen beter kunnen.

Plan een informeel evaluatiemoment

Je medewerker moet weten dat je bereikbaar bent voor vragen of 
problemen waarmee hij of zij te kampen heeft. Laat dit nog eens 
uitdrukkelijk weten, zeker als je intussen nog meer medewerkers in 
dienst genomen hebt. 

Communiceer duidelijk

Ook je medewerker zal na drie maanden beter kunnen zeggen of de 
job inhoudt wat hij of zij ervan verwacht had. Maak dus zeker ruimte 
om hierover te praten, zodat je weet hoe jouw medewerker zich voelt 
en of er eventueel extra middelen en tools nodig zijn. 

Evalueer verwachtingen 

NA DE EERSTE  
DRIE MAANDEN 
Feedback blijft de rode draad doorheen de volledige loopbaan 
van je medewerker, maar zeker in de eerste drie maanden 
moet je als werkgever duidelijk maken of de verwachtingen 
worden ingelost en eventueel bijsturen waar nodig. 
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NA HET EERSTE HALVE JAAR  
Terug naar het overzicht

Intussen zijn zes maanden verstreken sinds je jouw eerste 
medewerker hebt aangeworven. Nu is het tijd voor het eerste officiële 
evaluatiemoment. 

Normaal heb je de voorbije maanden al ruimschoots de tijd 
gemaakt om de prestaties van je medewerker te bespreken, 
maar nu moet je dit in de vorm van een formeel gesprek doen. 
Overloop wat er goed liep en wat minder goed ging, bespreek de 
doelstellingen die bereikt zijn en welke niet. Maak ook eventueel 
verbeteringspunten duidelijk. 

Plan een formeel evaluatiegesprek 

Om te vermijden dat iemand vastroest in z’n job, is het 
belangrijk dat er mogelijkheden zijn om door te groeien. Als je 
medewerker er klaar voor is, kan je nieuwe taken uitdelen. Neem 
opnieuw de tijd om deze grondig te bespreken. 

Geef nieuwe verantwoordelijkheden  

Hou altijd de vinger aan de pols van het welzijn van je medewerker(s). 
Bespreek met hem of haar wat eventuele stressbronnen zijn en zoek 
naar duurzame oplossingen die de motivatie en vitaliteit ten goede 
komen.  

Peil naar het stressniveau 

Heeft je medewerker intussen alle opleidingen en trainingen 
gekregen die hij/zij nodig heeft? Misschien zijn er nog bijkomende 
opleidingen nodig? Bespreek dit met je medewerker. 

Ga na of er opleidingen nodig zijn 

De kans bestaat dat je intussen aan het uitkijken bent naar 
meer personeel. Probeer daarom zeker lessen te trekken uit de 
aanwervingsprocedure van je eerste medewerker. Vraag om feedback 
en ga na wat je volgende keer anders moet doen. 

Vraag zelf ook om feedback 
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NA HET EERSTE JAAR
Terug naar het overzicht

De eerste werkverjaardag van je eerste medewerker komt eraan. 
Je vraagt je intussen misschien af hoe je het ooit zonder die extra 
handen gedaan kreeg. Dit is een ideaal moment om terug te blikken 
en tegelijkertijd ook vooruit te kijken naar de toekomst. 

Om je medewerker gemotiveerd te houden, moet je regelmatig 
je waardering laten blijken. Die eerste verjaardag is dan ook een 
ideaal moment om je werknemer in de bloemetjes te zetten en 
duidelijk te maken dat hij/zij erg waardevol is voor je zaak. 

Vier de eerste werkverjaardag

Ook nu is het weer tijd voor een officieel evaluatiegesprek. Neem 
er de punten uit de vorige evaluatie bij en benadruk de dingen 
die verbeterd zijn. Geef je medewerker indien nodig ook nieuwe 
punten mee waar hij/zij aan moet blijven werken. 

Plan een formeel evaluatiemoment 

Je wil vermijden dat je medewerker straks andere oorden opzoekt. 
Bespreek op tijd een eventuele loonsverhoging of -optimalisatie. 
Attentia heeft de expertise om je bij te staan bij het verkennen van 
alle mogelijkheden (zoals flexibele verloning) en fiscaal interessante 
bonussen (zoals warrants). 

Overweeg een beloning

Sommige medewerkers voeren taken uit die een verplichte 
medische check-up inhouden. Na hun eerste jaar moeten ze dus 
wellicht opnieuw op controle. Ook voor het gezondheidstoezicht 
van je medewerker(s) doe je beroep op Attentia. Hou zeker ook je 
risicoanalyse in de gaten en zorg eventueel voor een update. 

Denk aan het medisch onderzoek 

Onboarding checklist   Na het eerste halve jaar 9

https://www.attentia.be/nl/lp/stragisch-verlonen/warrants
https://www.attentia.be/nl/lp/easy-h-s/gezondheidstoezicht

	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 14: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 16: Off
	Check Box 17: Off
	Check Box 18: Off
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 28: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 30: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 33: Off
	Check Box 34: Off


